
 
 

หน้า 1 
 

ท่ี สส. / 0901 / 2557 
 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 

 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 3/2557 แสนสริิมีรายรับรวมทัง้สิน้ 7,384 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากจํานวน 7,136 ล้านบาท                     
ของไตรมาสท่ี 3/2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายโครงการและรายได้คา่บริการธุรกิจ โดยเพิ่มขึน้ท่ี   
ร้อยละ 3 และร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2556 ตามลําดบั อยา่งไรก็ตาม รายรับรวมสําหรับงวดเก้าเดือนของ                   
ปี 2557 มีจํานวน 19,029 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2556 ทัง้นี ้รายได้จากการขายโครงการ
ยงัคงเป็นรายได้หลกัของแสนสิริ สําหรับกําไรสทุธิของไตรมาสท่ี 3/2557 มีจํานวน 794 ล้านบาท เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 81 เม่ือ
เทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 438 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2556 ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
สง่ผลให้กําไรสทุธิสําหรับงวดเก้าเดือนเพิ่มขึน้จาก 872 ล้านบาทในปี 2556 มาอยูท่ี่ 2,161 ล้านบาทในปี 2557 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 3/2557 ไตรมาสท่ี 3/2556 สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 และ            
ปี 2556 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้ 

 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ไตรมาสท่ี 3/2557 ไตรมาสท่ี 3/2556 งวดเก้าเดือน ปี 2557 งวดเก้าเดือน ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บ้านเด่ียว 2,819  40.1   2,371  34.7  7,742 45.4 7,075 37.1 
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์  394  5.6   395   5.8  1,200 7.0 1,412 7.4 
คอนโดมิเนียม  3,818   54.3   4,044   59.2  8,091 47.5 10,552 55.3 
อ่ืนๆ 4 0.1 17 0.2 17 0.1 34 0.2 
รวม 7,035 100.0 6,826 100.0 17,050 100.0 19,073 100.0 
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 รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 3/2557 เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพ่ือ
ขายในไตรมาสท่ี 3/2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากโครงการบ้านเด่ียว โดยในไตรมาสท่ี 3/2557 แสนสริิและ
บริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 54.3 จํานวน 3,818 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการ
บ้านเด่ียวร้อยละ 40.1 จํานวน 2,819 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 5.6 จํานวน 394 ล้าน
บาท อยา่งไรก็ตาม รายได้จากโครงการเพ่ือขายสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 ลดลงท่ีร้อยละ 11 เม่ือเปรียบเทียบกบังวด
เก้าเดือนของปี 2556 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมเป็นหลกั ซึง่ลดลงท่ีร้อยละ 23 

 
สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 19 จากจํานวน 2,371 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 

3/2556 มาอยูท่ี่จํานวน 2,819 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2557 และปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 9 สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 
เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ   
นาราสริิ บางนา โครงการเศรษฐสริิ ออ่นนชุ-ศรีนครินทร์ และโครงการเศรษฐสิริ แจ้งวฒันะ-ประชาช่ืน โดยมีรายรับรวมจาก 
3 โครงการจํานวน 1,016 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2557 คิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด  

 
สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์มีจํานวน 394 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2557 ใกล้เคียงกบัจํานวน

395 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2556 โดยรายได้หลกัของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ         
ฮาบิทาวน์ โฟลด์ ติวานนท์-แจ้งวฒันะ โครงการทาวน์ อเวนิว ซิกซ์ตี ้วิภาวดี 60 และโครงการทาวน์ อเวนิว โคโคส พระราม 2 
ซอย 50 โดยมีรายรับรวมของ 3 โครงการในไตรมาสท่ี 3/2557 อยูท่ี่ 142 ล้านบาท ทัง้นี ้ รายได้จากการขายโครงการ
ทาวน์เฮาส์สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 ปรับลดลงร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2556 

 
ในสว่นของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมลดลงเช่นเดียวกนั โดยลดลงร้อยละ 6 จากจํานวน 4,044 

ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2556 มาอยูท่ี่จํานวน 3,818 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2557 โดยรายได้ของโครงการคอนโดมิเนียม
มาจาก 3 โครงการหลกั ได้แก่ โครงการเดอะเบส พระรามเก้า-รามคําแหง โครงการดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสติ และ 
โครงการดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท ราชพฤกษ์-จรัญฯ 13 โดยรายรับรวมของทัง้ 3 โครงการในไตรมาสท่ี 3/2557 มีจํานวน 
1,973 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 นัน้ รายได้จาก
การขายโครงการคอนโดมิเนียมได้ลดลงร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
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รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 3/2557 แสนสริิมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเทา่กบั 23 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 28 ล้านบาท
ในไตรมาสท่ี 3/2556 เป็นผลมาจากการขายทรัพย์สนิของอาคารสํานกังานสิริภิญโญออกไปในไตรมาสท่ี 1/2557 ทําให้   
แสนสริิไมมี่การบนัทกึรายได้จากการให้เช่าอาคารสํานกังานดงักลา่วตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2/2557 เป็นต้นไป สง่ผลให้แสนสริิมี
รายได้จากโครงการเพ่ือเช่าในงวดเก้าเดือนของปี 2557 ลดลงร้อยละ 31 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในขณะท่ี
รายรับคา่บริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 3/2557 มีจํานวน 170 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สง่ผลให้รายรับคา่บริการธุรกิจในงวดเก้าเดือนของปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบังวด
เก้าเดือนของปี 2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้คา่นายหน้าจากการให้บริการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ (Brokerage 
Service) และการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการบริหารและจดัการโครงการ (Property Management) จากจํานวนโครงการท่ีรับ
บริหารมีจํานวนมากขึน้ นอกจากนี ้แสนสริิมีรายได้คา่บริการอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจเมดิคลัสปา รายได้จากธุรกิจ
โรงแรม และรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในไตรมาสท่ี 3/2557 รวมจํานวน 58 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัจํานวน 59 ล้านบาทใน   
ไตรมาสท่ี 3/2556 สง่ผลให้งวดเก้าเดือนของปี 2557 แสนสริิมีรายได้คา่บริการอ่ืนลดลงร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนหน้า ซึง่มีปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากกิจการเมดิคลัสปา เน่ืองจากสญัญาเช่าของอาคารภกัดีได้
หมดอายสุญัญาเม่ือเดือนกรกฎาคม 2556 สง่ผลให้กิจการเมดิคลัสปาได้หยดุดําเนินการไป รายได้จากกิจการเมดิคลัสปา        
จงึสิน้สดุลงตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 3/2556 เป็นต้นมา  
 
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 
ต้นทุนขาย 
  
 สําหรับไตรมาสท่ี 3/2557 ต้นทนุขายโครงการเพ่ือขายเทา่กบั 4,662 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยท่ีร้อยละ 0.5 เม่ือ
เทียบกบัต้นทนุขายโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 3/2556 ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายโครงการ อยา่งไรก็ดี ต้นทนุ
ขายโครงการสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 ท่ีลดลงร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของ
รายได้จากการขายโครงการ สําหรับอตัรากําไรขัน้ต้นของไตรมาสท่ี 3/2557 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 33.7 จากร้อยละ 
32.0 ในไตรมาสท่ี 3/2556 เป็นผลมาจากอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มสงูขึน้ในทกุประเภทผลติภณัฑ์ สง่ผลให้อตัรากําไรขัน้ต้น
สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 มาอยูท่ี่ร้อยละ 33.5 สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่ามีจํานวน 12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 
จากไตรมาสท่ี 3/2556 ในขณะท่ีต้นทนุบริการธุรกิจเพิ่มขึน้จากจํานวน 88 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2556 มาอยูท่ี่ 144 ล้าน
บาทในไตรมาสท่ี 3/2557 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 42 เม่ือเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2556 ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้คา่บริการ
ธุรกิจ สําหรับต้นทนุบริการอ่ืน ซึง่ครอบคลมุไปถงึต้นทนุธุรกิจเมดิคลัสปา ต้นทนุธุรกิจโรงแรม และต้นทนุธุรกิจโรงเรียน 
เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 6 จากไตรมาสท่ี 3/2556 สง่ผลให้ต้นทนุบริการอ่ืนสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุกิจการโรงแรม เน่ืองจากในปี 2557 แสนสริิได้
เปิดดําเนินการโรงแรมเพิ่มอีก 1 โรงแรม คือโรงแรมเอสเคป แสนสริิ โฮเทล คอลเลคชัน่ เขาใหญ่ 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 3/2557 เทา่กบั 1,342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.2 ของรายได้
รวม โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยูท่ี่ร้อยละ 22.6 ของรายได้รวม 
สง่ผลให้งวดเก้าเดือนของปี 2557 นัน้ คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า สําหรับคา่ใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 3/2557 จํานวน 647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของรายได้รวม ปรับ
ลดลงจากจํานวน 979 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.7 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 3/2556 สาเหตหุลกัมาจากในไตรมาสท่ี 
3/2557 แสนสริิได้ชะลอการเปิดตวัโครงการใหม่ ประกอบกบัการเพิ่มประสทิธิภาพในการใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดความคุ้มคา่มาก
ท่ีสดุ สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดสําหรับไตรมาสท่ี 3/2557 มีจํานวนลดลงอย่างมาก ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารในไตรมาสท่ี 3/2557 (รวมคา่ตอบแทนผู้บริหาร) จํานวน 695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.4 ของรายได้รวม ปรับ
เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากจํานวน 635 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2556 สําหรับคา่ใช้จ่ายในการขายสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 
เม่ือเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2556 ปรับลดลงอยา่งมาก จากร้อยละ 15.0 ของรายได้รวม มาอยูท่ี่ร้อยละ 9.3 ของรายได้
รวม ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2557 ปรับเพิ่มขึน้เลก็น้อยมาอยูท่ี่ร้อยละ 11.6 ของรายได้รวม  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 3/2557 อยูท่ี่ 173 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 181 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
3/2556 อยา่งไรก็ตาม คา่ใช้จ่ายทางการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีปัจจยัหลกัมาจากท่ีดินบางสว่นท่ีแสนสริิได้จดัซือ้เพิ่มเติม ยงัคงอยูร่ะหวา่งกระบวนการ
ออกแบบและการวางแผนด้านการตลาด แสนสิริยงัไมไ่ด้นํามาพฒันาโครงการ ทําให้ดอกเบีย้ของท่ีดินดงักลา่ว ไมส่ามารถ
บนัทกึเป็นต้นทนุได้  ประกอบกบัโครงการคอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จและอยูร่ะหวา่งรอการโอนกรรมสทิธ์ิ ทําให้ดอกเบีย้ของ
ห้องชดุท่ียงัไมไ่ด้โอนกรรมสทิธ์ิจะถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงิน สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 
 
กาํไรสุทธิ  
 
 สําหรับไตรมาสท่ี 3/2557 แสนสริิและบริษัทยอ่ยบนัทกึกําไรสทุธิเทา่กบั 794 ล้านบาท เพิ่มขึน้อยา่งมากท่ีร้อยละ 
81 จากกําไรสทุธิในไตรมาสท่ี 3/2556 จํานวน 438 ล้านบาท โดยในไตรมาสท่ี 3/2557 มีอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 10.8 ของ
รายได้รวม ปรับเพิ่มสงูขึน้จากอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 6.1 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 3/2556 เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายใน
การดําเนินงานท่ีลดลงประมาณร้อยละ 16.8 สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 แสนสริิบนัทกึกําไรสทุธิจํานวน 2,161 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้อย่างมากท่ี  ร้อยละ 148 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ทัง้นี ้ อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับไตรมาสท่ี 3/2557 อยูท่ี่ร้อยละ 19.0 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
ในขณะท่ีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 18.8 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
 
 



 
 

หน้า 5 
 

สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 แสนสริิและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม เป็นจํานวน 70,029 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
9,989 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 11,422 ล้านบาท เน่ืองจากแสนสริิมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาและเตรียมสง่มอบ
ให้แก่ลกูค้าตามสญัญาเป็นจํานวนมาก สง่ผลให้สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีจํานวน 63,640 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จํานวน 10,683 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ในขณะท่ีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 มีจํานวน 6,389 ล้านบาท ลดลงจํานวน 694 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สาเหตหุลกั
มาจากการลดลงของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ซึง่เป็นผลมาจากการท่ีบริษัท ปภานนั จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ    
แสนสริิ ได้ตกลงขายทรัพย์สนิ อนัประกอบด้วยท่ีดิน อาคารสํานกังานสริิภิญโญ ระบบสาธารณปูโภคและอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้
ในการประกอบกิจการอาคารสํานกังานดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ ในเดือนมีนาคม 
2557 สง่ผลให้มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุลดลง 
 
หนีส้นิ   
   

หนีส้นิรวมของแสนสริิและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีจํานวน 51,032 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ  วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 8,059 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน มีจํานวน 29,500 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10,111 ล้าน
บาท ในขณะท่ีหนีส้นิไมห่มนุเวียนมีจํานวน 21,532 ล้านบาท ลดลง 2,052 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมมีปัจจยัหลกั
มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาว เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุในการพฒันาโครงการ ทัง้นี ้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557                 
แสนสริิและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ 41,383 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 34,669 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 โดยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.69 เทา่ และหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของ                  
ผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เทา่กบั 2.18 เทา่ ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ี
ออกตราสารหนี ้กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ต่อ 1 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีจํานวน 18,997 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,930 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นผลมาจากกําไรสทุธิสําหรับไตรมาสท่ี 3/2557 จํานวน 794 ล้านบาท ประกอบ
กบับริษัทได้รับชําระคา่หุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 5 และ 6 
(ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จํานวน 732 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของปี 
2556 จํานวน 956 ล้านบาท  
 
 
 
 



 
 

หน้า 6 
 

กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 2,120 ล้านบาท แสนสริิมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 6,249 ล้านบาท เงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการลงทนุ 1,412 ล้านบาท และเงินสดสทุธิ
ได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน 5,005 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสริิและบริษัทยอ่ยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
จํานวน 2,280 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสริิมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และ
หนีส้นิดําเนินงานจํานวน 13,960 ล้านบาท ประกอบกบัมีกระแสเงินสดรับจากเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าและค่างวดท่ียงัไม่
บนัทกึเป็นรายได้ และเจ้าหนีก้ารค้า รวมจํานวน 1,059 ล้านบาท ในการนี ้แสนสริิใช้กระแสเงินสดไปในการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 21,761 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสริิมีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สนิให้แก่
กองทนุรวมฯ สทุธิจํานวน 1,604 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสริิมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมจากธนาคาร
จํานวน 11,989 ล้านบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดจ่ายได้ใช้ไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินและ
จ่ายเงินปันผลรวมจํานวน 8,568 ล้านบาท และ 956 ล้านบาท ตามลําดบั  
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 แสนสริิและบริษัทย่อย  มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 2.16 เทา่ ลดลงจาก 2.73 เทา่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียนท่ีร้อยละ 20 จากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายสทุธิจากจํานวน 45,621 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มาอยูท่ี่จํานวน 57,043 ล้าน
บาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ในขณะท่ีหนีส้นิหมนุเวียนปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 52 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 ประกอบด้วยการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวสว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปีและเจ้าหนีก้ารค้า จํานวน 5,986 
ล้านบาท และ 380 ล้านบาท ตามลําดบั  
 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 แสนสริิมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เทา่กบั
ร้อยละ 15.98 ปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 11.95 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สาเหตหุลกัมาจากกําไรสทุธิรวมของทัง้ 3 ไตรมาส
ของปี 2557 สง่ผลให้อตัรากําไรสทุธิ (Net Profit Margin) และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ สําหรับงวดเก้าเดือนแรกของ
ปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 11.36 และร้อยละ 4.43 ตามลําดบั เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) สําหรับอตัราสว่นหนีส้นิ
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นปรับสงูขึน้จาก 2.52 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มาเป็น 2.69 เทา่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
 

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

         กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 


