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ท่ี สส. / 0174 / 2557 
 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานปี 2556 
 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี                       
31 ธนัวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในปี 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทัง้สิน้ 28,987 ล้านบาท ลดลงท่ีร้อยละ 4 จาก 30,087 ล้านบาท                
ในปี 2555 มีปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการและรายได้จากโครงการเพ่ือเช่า โดยลดลงท่ีร้อยละ 
4 และร้อยละ 20 ตามลําดบั ทัง้นี ้รายได้จากการขายโครงการยงัคงเป็นรายได้หลกัของแสนสริิ คือ ร้อยละ 96 ของรายได้รวม 
ในขณะท่ีกําไรสทุธิสําหรับปี 2556 มีจํานวน 1,930 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 2,938 ล้านบาท
ในปี 2555 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้รวม และการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

ในช่วงปี 2554 – 2556 รายได้จากโครงการเพ่ือขายของแสนสิริ สามารถแบ่งวิเคราะห์ตามประเภทของผลิตภณัฑ์
ได้ตามตารางข้างลา่งนี ้
 

ประเภทผลติภัณฑ์ 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

บ้านเด่ียว 10,166 36.7 9,406  32.5  7,099  35.9  
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์ 2,367 8.5 4,635  16.0  3,372  17.1  
คอนโดมิเนียม 15,157 54.7 14,804  51.1  9,262  46.8  
อ่ืนๆ 34 0.1 109  0.4  37  0.2  
รวม 27,724 100.0 28,954  100.0  19,769  100.0  

 

สําหรับปี 2556 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการจํานวน 27,724 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากรายได้จากการ
ขายโครงการจํานวน 28,954 ล้านบาทในปี 2555 ปัจจยัหลกัมาจากความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งทําให้หน่วยงานราชการ
บางแห่งไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกติ อาทิ จงัหวดัภเูก็ตและเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถออกโฉนดท่ีดินและ
อาคารชดุให้แสนสิริได้ทนัตามกําหนด ทําให้ต้องเล่ือนกําหนดการโอนกรรมสิทธ์ิในบางโครงการออกไป ส่งผลให้รายได้จาก
การขายโครงการในปี 2556 มีจํานวนลดลง สําหรับรายได้จากการขายโครงการในปี 2556 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย
โครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 55 จํานวน 15,157 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 37 จํานวน 
10,166 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 8 จํานวน 2,367 ล้านบาท  
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สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในปี 2556 อยู่ท่ี 10,166 ล้านบาท ปรับเพิ่มสูงขึน้เม่ือเทียบกับปี 

2555 ท่ีร้อยละ 8 โดยเป็นรายได้จากโครงการบ้านเด่ียวภายใต้แบรนด์ “เศรษฐสริิ” จํานวน 8 โครงการ มลูค่ารวม 4,276 ล้าน
บาท และเป็นรายได้จากโครงการบ้านเด่ียวภายใต้แบรนด์ “ฮาบิเทีย” จํานวน 9 โครงการ มลูค่ารวม 2,500 ล้านบาท รายได้
รวมจากทัง้ 2 แบรนด์ดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้จากการขายโครงการทัง้หมด ทัง้นี ้โครงการเศรษฐสิริ แจ้ง
วฒันะ-ประชาช่ืน เป็นโครงการบ้านเด่ียวท่ีมีการรับรู้รายได้สงูท่ีสดุในปี 2556 ท่ีจํานวน 1,284 ล้านบาท  
 

สําหรับรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ในปี 2556 มีจํานวน 2,367 ล้านบาท ลดลงท่ีร้อยละ 49 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หน้า โดยเป็นรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “ทาวน์ อเวนิว” จํานวน 8 โครงการ มลูค่ารวม 848 ล้านบาท และ
โครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “ฮาบิทาวน์” จํานวน 4 โครงการ มลูค่ารวม 694 ล้านบาท ทัง้นี ้โครงการทาวน์เฮาส์ท่ีมี
การรับรู้รายได้สูงสุดในปี 2556 ได้แก่ โครงการฮาบิทาวน์ โฟลด์ ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ และโครงการทาวน์ อเวนิว ซิกตี ้
วิภาวดี 60 อยา่งไรก็ดี สดัสว่นของรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์มีแนวโน้มลดลงตามนโยบายการลงทนุในโครงการ
ทาวน์เฮาส์ ซึง่ปรับลดลงมาอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 5 ถงึ 10 ของโครงการทัง้หมดของแสนสริิ 

 
ในขณะท่ีรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2556 คิดเป็นสดัส่วนเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของรายได้จากการ

ขายโครงการทัง้หมด ปรับสงูขึน้จากจํานวน 14,804 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายโครงการในปี 
2555 มาอยู่ท่ี 15,157 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้จากการขายโครงการในปี 2556 เป็นผลมาจากโครงการ
คอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จและเร่ิมส่งมอบได้ในปี 2556 มีจํานวนมากถึง 12 โครงการ ประกอบกบัโครงการคอนโดมิเนียมท่ี
สร้างเสร็จในช่วงปลายปี 2555 และยงัคงมีการโอนกรรมสิทธ์ิต่อเน่ืองมาในปี 2556 อีกประมาณ 11 โครงการ  โดยรายได้
หลกัของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการออนิกซ์ พหลโยธิน โครงการเดอะ เบส แจ้งวฒันะ 
โครงการเดอะ เบส สขุมุวิท 77 โครงการวายน์ สขุุมวิท โครงการซีล บาย แสนสิริ และโครงการบ้านแสนคราม โดยมีรายรับ
รวมจาก 6 โครงการดงักลา่วรวมจํานวน 8,058 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายโครงการทัง้หมด 
 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับปี 2556 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากับ 126 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 157 ล้านบาทในปี 
2555 สาเหตหุลกัมาจากแสนสิริมีโครงการเพ่ือเช่าลดลง เน่ืองจากอาคารภกัดีได้ครบกําหนดสญัญาเช่าในเดือนกรกฎาคม 
2556 สําหรับรายรับค่าบริการธุรกิจมีจํานวน 500 ล้านบาท เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 6 จากจํานวน 473 ล้านบาทในปี 2555 สาเหตุ
หลกัมาจากรายได้เพิ่มขึน้จากฐานลกูค้าท่ีมากขึน้ของงานบริหารงานขาย (Asset Management) และงานบริหารจดัการ
โครงการ (Property Management) ซึง่บริหารงานโดยบริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ในขณะท่ีแสนสิริมีรายได้ค่าบริการ
อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจเมดิคลัสปา รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในปี 2556 รวมจํานวน 
246 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากจํานวน 236 ล้านบาทในปี 2555 ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากกิจการ
โรงเรียนท่ีร้อยละ 29 จากปี 2555 เป็นผลจากจํานวนนกัเรียนเข้าใหม่เพิ่มขึน้ ประกอบกบัอตัราค่าธรรมเนียมการเรียนการ
สอนท่ีเพิ่มขึน้ สง่ผลให้แสนสริิมีรายได้จากกิจการโรงเรียนเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 
ต้นทุนขาย 
  

สําหรับปี 2556 แสนสริิบนัทกึต้นทนุขายโครงการเท่ากบั 18,565 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัต้นทนุขาย
โครงการในปี 2555 ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ อตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับโครงการเพ่ือขายปรับตวัลดลง
จากร้อยละ 33.4 ในปี 2555 มาอยู่ท่ีร้อยละ 33.0 ในปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้แสนสิริมี
ต้นทนุในการบริหารจดัการแรงงานเพิ่มขึน้ เพ่ือให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกําหนด สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่า
ปี 2556 มีจํานวน 71 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2555 ในขณะท่ีต้นทนุบริการธุรกิจเพิ่มขึน้จาก 298 ล้านบาทในปี 2555 มาอยู่
ท่ี 339 ล้านบาทในปี 2556 ตามการเพ่ิมขึน้ของรายรับค่าบริการธุรกิจ สําหรับต้นทนุบริการอ่ืน ซึ่งครอบคลมุไปถึงต้นทุน
ธุรกิจเมดิคลัสปา ต้นทนุธุรกิจโรงแรม และต้นทนุธุรกิจโรงเรียน ปรับเพิ่มขึน้จากปี 2555 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
ต้นทนุธุรกิจโรงเรียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับุคลากรเพิ่มขึน้ตามนโยบายรัฐบาลในเร่ืองรายได้ขัน้ต่ําสําหรับบุคลากรท่ีจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบกบัการว่าจ้างสถาบนัสอนภาษาองักฤษบริติส เคานซิล (British Council) ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มาทําการสอนภาษาองักฤษให้กบันกัเรียนในระดบัประถมศึกษา เพ่ือ
เป็นการเพิ่มประสทิธิภาพให้หลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียน  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 23.5 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากปี 2555 ท่ี
อยู่ท่ีร้อยละ 20.1 สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2556 มีจํานวน 3,956 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6 ของรายได้รวม 
ปรับเพิ่มสงูขึน้จากจํานวน 3,289 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.9 ของรายได้รวมในปี 2555 สาเหตหุลกัมาจากในปี 2556 แสนสิริ
เปิดตวัโครงการใหม่เป็นจํานวนมากถึง 48 โครงการ ประกอบกบัการขยายตลาดไปยงัจงัหวดัใหม่ ๆ เพิ่มมากขึน้ ทําให้มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและการทําตลาด ซึง่ค่าใช้จ่ายเหลา่นีไ้ด้ถกูบนัทกึในปี 2556 ขณะท่ีรายได้จากการขายยงัคงรอรับรู้เป็น
รายได้ในอนาคต ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกนัระหว่างค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้และรายได้ สดัส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย
เม่ือเทียบกบัรายได้จึงอยู่ในเกณฑ์สงู อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีแสนสิริได้ลงทนุไป สะท้อนกลบัมาในยอดขายปี 
2556 ท่ีสงูถึง 42,200 ล้านบาท ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) มีจํานวน 2,852 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จํานวน 107 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปี 2555 ตามการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ดี สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อ
รายได้รวมในปี 2556 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 9.8 ของรายได้รวม จากเดิมท่ีร้อยละ 9.1 ของรายได้รวมในปี 2555 เป็นผล
มาจากฐานรายได้รวมท่ีลดลงในปี 2556  
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จาก 328 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 616 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีปัจจยัหลกัมา
จากท่ีดินบางสว่นท่ีแสนสริิได้จดัซือ้เพิ่มเติมในปี 2556 ยงัคงอยูร่ะหวา่งกระบวนการออกแบบและการวางแผนด้านการตลาด 
แสนสิริยงัไม่ได้นํามาพฒันาโครงการ ทําให้ดอกเบีย้ของท่ีดินดงักล่าว ไม่สามารถบนัทกึเป็นต้นทนุได้ ประกอบกบัโครงการ
คอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จและอยูร่ะหวา่งรอการโอนกรรมสทิธ์ิ ทําให้ดอกเบีย้ของห้องชดุท่ียงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิจะถกูบนัทกึ
เป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงิน สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 
 

กาํไรสุทธิ  
 

สําหรับปี  2556 แสนสริิและบริษัทย่อยบนัทกึกําไรสทุธิเท่ากบั 1,930 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบักําไร
สทุธิจํานวน 2,938 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 6.7 ของรายได้รวม ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของ
รายได้รวม และการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 13 ในขณะท่ีอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน (Operating Profit Margin) อยู่ท่ีร้อยละ 8.8 สําหรับอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 16.6 ของ
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล  
 

สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 60,040 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
13,545 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 11,355 ล้านบาท เน่ืองจากแสนสิริมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและเตรียมส่งมอบ
ให้แก่ลกูค้าตามสญัญาเป็นจํานวนมาก ประกอบกบัการเพ่ิมขึน้ของเงินจ่ายล่วงหน้าผู้ รับเหมาก่อสร้างจํานวน 1,796 ล้าน
บาท ส่งผลให้สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 52,957 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 11,884 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 7,083 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จํานวน 1,661 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของท่ีดินรอการ
พฒันาและท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 
หนีส้นิ   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 42,972 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ  วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2555 จํานวน 11,702 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน มีจํานวน 19,388 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,215 ล้าน
บาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียน จํานวน 23,584 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10,487 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากแสนสิริและบริษัท
ย่อยได้ระดมทนุผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จํานวน 4 ครัง้ รวมมลูค่า 
7,000 ล้านบาทในเดือนมกราคม เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคมและเดือนตลุาคม 2556 หุ้นกู้ ท่ีเสนอขายมีอาย ุ5 ถึง 5.5 ปี
และมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 4.95 ถึง 5.20 ต่อปี เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและเป็นการกระจายความ
เส่ียงด้วยการเพ่ิมสดัส่วนของแหล่งเงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี นอกจากนี ้แสนสิริมีค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึน้อีก
จํานวน 974 ล้านบาท ตามมลูคา่การซือ้ขายท่ีเพิ่มสงูขึน้  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ 34,669 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

เดิมท่ี 24,005 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.52 เท่า และหนีส้ิน
เฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากบั 2.03 เท่า อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงสามารถดํารง
อตัราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหนี ้กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 17,068 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,843 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เป็นผลมาจากกําไรสทุธิสําหรับปี 2556 จํานวน 1,930 ล้านบาท ประกอบกบับริษัท
ได้รับชําระค่าหุ้ นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานครัง้ท่ี 5 และ 6 
(ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จํานวน 1,352 ล้านบาท นอกจากนี ้แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของปี 
2555 จํานวน 1,425 ล้านบาท 
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 3,408 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 9,589  ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ 815 ล้านบาท และเงินสดสทุธิได้มา
ในกิจกรรมจดัหาเงิน 9,093 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 
2,120 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ดําเนินงานจํานวน 21,759 ล้านบาท ประกอบกบัมีกระแสเงินสดรับจากเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าและค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็น
รายได้จํานวน 981 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 
29,650 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสิริใช้เงินสดไปในการจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์จํานวน 829 ล้านบาท 
สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริมีกระแสเงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงิน การเสนอขายหุ้นกู้ และเงินกู้ ยืมจากธนาคาร
จํานวน 19,730 ล้านบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดจ่ายได้ใช้ไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินและ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดชําระในเดือนกันยายน 2556 รวมจํานวน 10,561 ล้านบาท ทัง้นี ้แสนสิริได้จ่ายเงินสดปันผล
จํานวน 1,425 ล้านบาท 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 2.73 เท่า เพิ่มขึน้จาก 2.26 เท่า 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนท่ีร้อยละ 29 จากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุน
โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายสทุธิจากจํานวน 34,267 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มาอยู่ท่ีจํานวน 45,621 ล้าน
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของเงินจ่ายลว่งหน้าค่าผู้ รับเหมาก่อสร้าง ในขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียน
ปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
ธนาคารและคา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้เป็นรายได้จํานวน 1,722 ล้านบาท และ 974 ล้านบาท ตามลําดบั  
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 แสนสิริมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 11.95 ปรับลดลงจากร้อยละ 21.71 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 การลดลงของอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของอตัรากําไรสทุธิ (Net 
Profit Margin) ท่ีลดลงจากร้อยละ 9.77 ในปี 2555 มาเป็นร้อยละ 6.66 ในปี 2556 ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรัพย์ปรับตวัลดลงจากร้อยละ 7.06 ในปี 2555 มาอยู่ท่ีร้อยละ 3.62 ในปี 2556 เป็นผลมาจากการท่ีแสนสิริลงทนุพฒันา
โครงการเพิ่มขึน้ ซึง่มีมลูคา่งานจํานวนมากท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะทยอยเสร็จในอนาคต สําหรับอตัราสว่นหนีส้ินต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้นปรับสงูขึน้จาก 2.05 เทา่ในปี 2555 มาเป็น 2.52 เทา่ในปี 2556  
 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
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                    (นายวนัจกัร์  บรุณศิริ)  

        กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 
 

 


