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ท่ี สส. / 0893 / 2561 
  

   วนัท่ี 14 สงิหาคม 2561 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 
 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 2/2561 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 5,585 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36 จากจํานวน 8,660 ล้านบาท                 
ในไตรมาสท่ี 2/2560 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลกัของแสนสิริ ซึ่งลดลงท่ี                  
ร้อยละ 43 ในขณะท่ีรายได้ค่าบริการธุรกิจและรายได้ค่าบริการอ่ืน เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 11 และร้อยละ 25 ตามลําดบั สง่ผลให้
รายรับรวมสําหรับงวดหกเดือนของปี 2561 มีจํานวน 10,862 ล้านบาท หรือลดลงท่ีร้อยละ 36 เม่ือเทียบกับรายรับรวม
จํานวน 15,784 ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือนของปี 2560 สําหรับกําไรสทุธิของไตรมาสท่ี 2/2561 มีจํานวน 387 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 52 เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 804 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2560 ส่งผลให้กําไรสทุธิสําหรับงวดหกเดือน
ของปี 2561 อยูท่ี่จํานวน 639 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 1,316 ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือนของปี 2560 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 2/2561 ไตรมาสท่ี 2/2560 และสําหรับงวดหกเดือนของปี 2561 และ              
ปี 2560 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้ 

 

 

งวด 3 เดือน 
สิน้สุด 

งวด 3 เดือน 
สิน้สุด 

งวด 6 เดือน 
สิน้สุด 

งวด 6 เดือน 
สิน้สุด 

30 ม.ิย. 61 30 ม.ิย. 60 30 ม.ิย. 61 30 ม.ิย. 60 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

ล้านบาท 
ร้อย
ละ 

บ้านเด่ียว 2,873 67.3 2,983 39.8 5,391 64.9 4,850 36.8 
ทาวน์เฮาส์ / อาคาร
พาณิชย์ 

394 9.2 444 5.9 732 8.8 780 5.9 

มิกซ์ 30 0.7 - - 108 1.3 - - 
คอนโดมิเนียม 969 22.7 4,061 54.2 2,074 25.0 7,562 57.3 
รวม 4,266 100.0 7,489 100.0 8,305 100.0 13,192 100.0 
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รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 2/2561 ลดลงท่ีร้อยละ 43 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพ่ือ

ขายในไตรมาสท่ี 2/2560 เป็นผลมาจากการลดลงอย่างมากของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม เป็นผลจาก
โครงการคอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จในช่วงคร่ึงปีแรกและโอนกรรมสิทธ์ิได้เป็นโครงการภายใต้การร่วมทนุกบักิจการร่วมค้า 
ประกอบกบัยงัไม่ได้มีโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ภายใต้การพฒันาโครงการของแสนสิริ ส่งผลให้รายได้จากการ
ขายโครงการลดลง สง่ผลให้สําหรับงวดหกเดือนของปี 2561 รายได้จากโครงการเพ่ือขายลดลงท่ีร้อยละ 37 เม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดหกเดือนของปี 2560  สําหรับไตรมาสท่ี 2/2561 แสนสริิและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 
67.3 จํานวน 2,873 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 22.7 จํานวน 969 ล้านบาท รายได้จากการ
ขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 9.2 จํานวน 394 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 0.7 จํานวน 30 ล้าน
บาท 
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในไตรมาสท่ี 2/2561 มีจํานวน 2,873 ล้านบาท ปรับลดลงจาก
จํานวน 2,983 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2560 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา โครงการบรุาสิริ พฒันาการ และโครงการเศรษฐสิริ พหล-วชัรพล ทัง้นี ้รายรับรวมจาก 3 โครงการ
จํานวน 691 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

  
สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ปรับลดลงจากจํานวน 444 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2560 มาอยู่ท่ี 

394 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 รายได้หลกัของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 5 โครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ “สิริเพลส”  
โดยมีรายรับรวมของ 5 โครงการ อยูท่ี่ 183 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

 

ในสว่นของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงร้อยละ 76 จากจํานวน 4,061 ล้านบาทในไตรมาส
ท่ี 2/2560 มาอยู่ท่ีจํานวน 969 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 โดยรายได้มาจาก 2 โครงการหลกั ได้แก่ โครงการไนน์ตีเ้อท 
ไวร์เลส และโครงการเดอะโมนเูมนท์ สนามเป้า ทัง้นี ้รายรับรวมของทัง้ 2 โครงการ มีจํานวน 581 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
14 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

 

รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 2/2561 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากบั 21 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 23 ล้านบาท
ในไตรมาสท่ี 2/2560 สําหรับรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าสําหรับงวดหกเดือนของปี 2561 ลดลงท่ีร้อยละ 8 เม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดหกเดือนของปี 2560 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 2/2561 มีจํานวน 1,051 ล้านบาท เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 
11 จากจํานวน 951 ล้านบาทเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการรับ
บริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจสําหรับงวดหกเดือนในปี 2561 ลดลงท่ี               
ร้อยละ 8 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี  ้ในไตรมาสท่ี 2/2561 แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืน ซึ่ง
ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจํานวน 49 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 40 ล้าน
บาทในไตรมาสท่ี 2/2560 
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 
ต้นทุนขาย 
  
 สําหรับไตรมาสท่ี 2/2561 ต้นทุนโครงการเพ่ือขายเท่ากับ 2,812 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43 เม่ือเทียบกับต้นทุน
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 2/2560  ส่งผลให้ต้นทนุโครงการเพ่ือขายในงวดหกเดือนของปี 2561 ลดลงท่ีร้อยละ 36 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในสว่นของอตัรากําไรขัน้ต้นของไตรมาสท่ี 2/2561 อยู่ท่ีร้อยละ 34.1 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 
33.6 ในไตรมาสท่ี 2/2560  ในขณะท่ีอัตรากําไรขัน้ต้นสําหรับงวดหกเดือนของปี 2561 ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 32.3 จาก                  
ร้อยละ 33.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่าในไตรมาสท่ี 2/2561 มีจํานวน 
18 ล้านบาท เช่นเดียวกับไตรมาสท่ี 2/2560 ในขณะท่ีต้นทุนบริการธุรกิจลดลงจากจํานวน 823 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
2/2560 มาอยู่ท่ี 769 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 และลดลงร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2560 ตามการ
ลดลงของรายได้คา่บริการธุรกิจ สําหรับต้นทนุบริการอ่ืน ได้แก่ ต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจโรงเรียน เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2560 ในขณะท่ีต้นทนุบริการอ่ืนสําหรับงวดหกเดือนปี 2561 ลดลงร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 2/2561 เท่ากบั 1,392 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.9 ของรายได้
รวม ปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 16.1 ของรายได้รวม 
เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดหกเดือนของปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 23.9 ของรายได้รวม ปรับ
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 16.3 ของรายได้รวมสําหรับงวดหกเดือนปี 2560 ทัง้นีส้าเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขาย
และการบริหารเป็นผลมาจากการเปิดโครงการใหม่หลายโครงการในช่วงคร่ึงปีแรก รวมถึงเป็นผลจากฐานรายได้ท่ีลดลง 
สําหรับคา่ใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 2/2561 จํานวน 764 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จาก
ร้อยละ 8.9 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 2/2560 ท่ีจํานวน 771 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับงวดหกเดือน
ของปี 2561 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 12.5 ของรายได้รวม สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสท่ี 2/2561 (รวม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร) จํานวน 628 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 619 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2560 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสําหรับงวดหกเดือนของปี 2561 ซึง่อยู่ท่ีร้อยละ 11.3 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีจํานวน 1,229 ล้านบาท 
จากจํานวน 1,169 ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือนของปี 2560 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 2/2561 อยู่ท่ี 153 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 184 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
2/2560 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการนําท่ีดินบางสว่นท่ีได้ซือ้มาไปพฒันาโครงการ ประกอบกบัการขายโครงการท่ีสร้างเสร็จ
แล้วได้เพิ่มขึน้ โดยดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้สามารถบนัทึกเป็นต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายได้มากขึน้ ส่งผลให้
คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง   

 
กาํไรสุทธิ  
 
 สําหรับไตรมาสท่ี 2/2561 แสนสริิและบริษัทยอ่ยบนัทกึกําไรสทุธิเทา่กบั 387 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ
จํานวน 804 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2560 โดยในไตรมาสท่ี 2/2561 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 6.9 ของรายได้รวม ปรับลดลง
จากอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 9.3 ในไตรมาสท่ี 2/2560 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการประกอบ
กบัการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับไตรมาสท่ี 2/2561 อยู่ท่ีร้อยละ 
18.2 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 88,137 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
7,987 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 
61,694 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 7,471 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย และเงินลงทุนชัว่คราว ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2561  มีจํานวน 26,443 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 516 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของท่ีดินรอการพฒันา 

 
หนีส้นิ   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีจํานวน 58,031 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 จํานวน 8,359 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน จํานวน 31,406 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 906 ล้านบาท 
และหนีส้ินไม่หมุนเวียน จํานวน 26,625 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,453 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 แสนสิริและ
บริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ 41,179 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 35,527 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1.93 เท่า และหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Gearing 
Ratio) เท่ากบั 1.37 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหนี ้
กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 



 
 

หน้า 5 
 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีจํานวน 30,106 ล้านบาท ลดลง 371 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทัง้นี ้แสนสริิได้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของปี 2560 จํานวน 1,039 ล้านบาท  
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 2,978 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,844 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจํานวน 795 ล้านบาท และ
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 3,869 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2561 จํานวน 2,198 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 6,726 ล้านบาท ในการนี  ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 12,651 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ี
เก่ียวข้องกนัและเงินลงทนุชัว่คราว จํานวน 4,121 ล้านบาท และจํานวน 1,007 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับกิจกรรมจดัหา
เงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินรวมจํานวน 3,210 ล้านบาท 
จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 4,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,039 ล้านบาท 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 แสนสริิและบริษัทยอ่ย  มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.96 เท่า ปรับเพิ่มขึน้จาก 1.78 
เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียนท่ีร้อยละ 14 ตามการเพิ่มขึน้ของต้นทนุ
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย และเงินลงทนุชัว่คราว ในขณะท่ีหนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 3 
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 แสนสริิมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เท่ากบั  
ร้อยละ 4.22 ปรับลดลงจากร้อยละ 9.64 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของกําไรสทุธิ (Net Profit) 
ท่ีร้อยละ 52 ประกอบกบัการลดลงของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) ซึง่อยู่ท่ีร้อย
ละ 1.52 ลดลงจากร้อยละ 3.69 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  สําหรับอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นปรับเพิ่มขึน้จาก 
1.63 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มาอยูท่ี่ 1.93 เทา่ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
           บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
 
 
           ……………………………….  
                     (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ)  

        กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 


