(ฉบับแก้ ไข)

ที สส. / 0207 / 2562

วันที 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื อง

ชีแจงผลการดําเนินงาน ปี 2561

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย สําหรับงวดสินสุด ณ วันที
ธันวาคม
โดยมีรายละเอียดดังนี
ในปี 561 แสนสิริมีรายรับรวมทังสิน 27,146 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ จากจํานวน , ล้ านบาทในปี
เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ จากการขายโครงการ ซึงเป็ นรายได้ หลักของแสนสิริ ซึงลดลงที ร้ อยละ สําหรับกําไร
สุทธิ (ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ) ของปี 561 มีจํานวน 2,046 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ เมือเที ยบกับกํ าไรสุทธิ
(ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) จํานวน 2,825 ล้ านบาทในปี 2560
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการขายโครงการในช่วงปี

บ้ านเดียว
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์
มิกซ์
คอนโดมิเนียม
รวม

1 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ ตามตารางด้ านล่า งนี

ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ
9,616
31.9
1,224
4.1
19,260
64.0
30,099
100.0

ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ
11,401
43.7
1,751
6.7
30
0.1
12,897
49.5
26,080
100.0

ปี 2561
ล้ านบาท ร้ อยละ
12,552
58.2
2,236
10.4
160
0.7
6,605
30.6
21,552
100.0
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(ฉบับแก้ ไข)
สําหรับปี 256 แสนสิริมีรายได้ จากการขายโครงการจํานวน 21,55 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1 จากรายได้ จากการ
ขายโครงการจํานวน ,0 ล้ านบาทในปี 25 ปั จจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้ จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม
ซึงเกิดจากในปี 2561 แสนสิริมีโครงการคอนโดมิเนียมสร้ างเสร็ จใหม่พร้ อมโอนกรรมสิทธิ อยู่ 4 โครงการ ซึงทัง โครงการนัน
ดําเนินการภายใต้ บริ ษัทร่วมทุนระหว่างบริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) กับ บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึงรายได้
จากการขายโครงการภายใต้ บริ ษัทร่ วมทุนจะไม่ได้ ปรากฏอยู่ในรายได้ จากการขายโครงการ ส่ งผลให้ รายได้ จากการขาย
โครงการในปี 256 มีจํานวนลดลง สําหรับรายได้ จากการขายโครงการในปี 256 แบ่งเป็ นรายได้ จากการขายโครงการบ้ าน
เดียวร้ อยละ จํานวน 12, ล้ านบาท รายได้ จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้ อยละ จํานวน , ล้ านบาท
รายได้ จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ จํานวน ,236 ล้ านบาท และรายได้ จากการขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 1
จํานวน 160 ล้ านบาท
สําหรับรายได้ จากการขายโครงการบ้ านเดียวในปี 2561 ปรับเพิมขึนทีร้ อยละ 10 จากจํานวน 11,401 ล้ านบาท ใน
ปี 2560 มาอยู่ทีจํานวน 12,552 ล้ านบาท โดยรายได้ หลักมาจากโครงการเศรษฐสิริ กรุ งเทพกรี ฑา โครงการเศรษฐสิริ พหลวัชรพล โครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 และโครงการบุราสิริ พัฒนาการ ทังนี มีรายรับจาก 4 โครงการรวม 3, ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 16 ของรายได้ จากการขายโครงการทังหมด
สําหรับรายได้ จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ในปี 256 มีจํานวน , ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ เมือเที ยบ
กับปี ก่อนหน้ า ทังนี รายได้ จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ มาจากโครงการ โครงการหลัก ได้ แก่ โครงการสิริ เพลส รังสิต
โครงการสิริ เพลส นวนคร และโครงการสิริ สแควร์ เจริ ญกรุ ง 80 ทังนี มีรายรับจาก โครงการรวม
ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ ของรายได้ จากการขายโครงการทังหมด
รายได้ จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2561 มีจํานวน 6,605 ล้ านบาท ปรับลดลงอย่างมากทีร้ อยละ 49
จากจํ านวน 12,897 ล้ า นบาทในปี 2560 ทังนี โครงการ ดีคอนโด พิงค์ เชี ยงใหม่ และโครงการ ไนน์ ตี เอท ไวร์ เลส เป็ น
โครงการทีมีรายได้ สงู สุด อันดับแรก ตามลําดับ โดยรายรับรวมจาก โครงการดังกล่าว มีจํานวน 3,034 ล้ านบาท คิดเป็น
ร้ อยละ 14 ของรายได้ จากโครงการเพือขายทังหมด
ในปี 2561 แสนสิริมีรายได้ จากการขายโครงการมิกซ์อยูท่ ี 160 ล้ านบาทจากโครงการอณาสิริ อยุธยา
รายรั บค่ าบริการอสังหาริมทรัพย์
สําหรับปี
แสนสิริมีรายได้ จากโครงการเพือเช่าเท่ากับ ล้านบาท ลดลงจากจํานวน ล้ านบาทในปี 2560
ในขณะทีรายรับค่าบริ การธุรกิจในปี
มีจาํ นวน , ล้ านบาท ลดลงทีร้ อยละ จากจํานวน ,368 ล้ านบาทเมือเทียบ
กับปี กอ่ นหน้ า นอกจากนี แสนสิริมีรายได้ คา่ บริการอืน ซึงประกอบด้ วย รายได้ จากธุรกิจโรงแรมและรายได้ จากธุรกิจโรงเรี ยน
รวมจํานวน 297 ล้ านบาท เพิมขึนทีร้ อยละ 2 จากปี กอ่ นหน้ า
หน้ า 2

(ฉบับแก้ ไข)
ต้ นทุนขาย และค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ต้ นทุนขาย
สําหรับปี 2561 ต้ นทุนโครงการเพือขายเท่ากับ 14,633 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 16 เมือเทียบกับต้ นทุนโครงการเพื อ
ขายในปี 2560 ตามการลดลงของรายได้ จากการขายโครงการ ทังนี อัตรากําไรขันต้ นของปี 2561 อยู่ทีร้ อยละ 3 . ปรับตัว
ลดลงจากร้ อยละ 33. ในปี 2560 สําหรับต้ นทุนโครงการเพือเช่าในปี 2561 มีจํานวน ล้ านบาท คงทีจากปี 2560 ในส่วน
ของต้ นทุนบริการธุรกิจนันเพิมขึนจากจํานวน ,447 ล้ านบาทในปี 2560 มาอยู่ที 3,549 ล้ านบาทในปี 2561 สําหรับต้ นทุน
บริ การอืน ได้ แก่ ต้ นทุนธุรกิจโรงแรมและต้ นทุนธุรกิจโรงเรี ยน ลดลงร้ อยละ เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารในปี 2561 เท่ากับ 5,555 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 20.5 ของรายได้ รวม ปรับ
เพิมขึนจากปี ก่อนหน้ า ซึงมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารอยูท่ ี ร้ อยละ 19.2 ของรายได้ รวม โดยสาเหตุหลักของการเพิมขึน
ของค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารเป็ นผลมาจากฐานรายได้ ทีลดลง สําหรับ ค่าใช้ จ่ายในการขายในปี 2561 จํานวน
2,593 ล้ า นบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.6 ของรายได้ รวม ปรั บลดลงจากจํานวน 3,224 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10. ของ
รายได้ รวมในปี 2560 เนืองจากสามารถบริ หารค่าใช้ จ่ายทางการขายได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน รวมถึงการปรับใช้
มาตรฐานการบัญชีใหม่ TFRS 15 ซึงเปลียนข้ อกําหนดในการรับรู้ ค่าใช้ จ่ายคอมมิชชัน ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการขายลดลง
ในขณะที ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2561 (รวมค่าตอบแทนผู้บริ หาร) มีจํานวน 2,962 ล้ านบาท เพิมขึนทีร้ อยละ 3 จาก
จํานวน ,879 ล้ านบาทในปี กอ่ นหน้ า
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินในปี 2561 อยู่ที
เพิมขึนของหนีสิน

ล้ านบาท เพิมขึนจากจํานวน 1 ล้ านบาทในปี 2560 ตามอัตราการ

กําไรสุทธิ
สําหรับปี 2561 แสนสิริและบริษัทย่อยบันทึกกําไรสุทธิเท่ากับ ,046 ล้ านบาท ลดลงทีร้ อยละ 28 เมือเทียบกับกําไร
สุทธิจาํ นวน 2,825 ล้านบาทในปี 2560 โดยในปี 2561 มีอตั รากําไรสุทธิร้อยละ . ของรายได้ รวม ปรับลดลงจากอัตรากําไร
สุทธิทีร้ อยละ . ของรายได้ รวมในปี 256 ปั จจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้ จากการขายโครงการ ทังนี อัตราภาษี เงิน
ได้ นิตบิ คุ คลสําหรับปี 2561 อยูท่ ีร้ อยละ 2 . ของกําไรก่อนภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

หน้ า 3

(ฉบับแก้ ไข)
สินทรั พย์
ณ วันที 3 ธันวาคม 2561 แสนสิริและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 95, ล้ านบาท เพิมขึนจํานวน
15, ล้ านบาท เมื อเที ยบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 โดยสินทรัพย์หมุนเวี ยน ณ วันที 3 ธันวาคม 2561 มีจํานวน
70, ล้ านบาท เพิมขึนจํานวน 16, ล้ านบาท เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึน
ของต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื อขาย ในขณะทีสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที 3 ธันวาคม 2561 มีจํานวน
24,615 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 1,293 ล้ านบาทเมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 256 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ทีดินรอการพัฒนา
หนีสิน
หนีสินรวมของแสนสิริและบริ ษัทย่อย ณ วันที 3 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 64,504 ล้ านบาท เพิมขึนจาก ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 จํานวน 15,083 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนีสินหมุนเวียน จํานวน 29,125 ล้ านบาท ลดลง 1,375 ล้ านบาท
และหนีสินไม่หมุนเวียน จํานวน 35,379 ล้ านบาท เพิมขึน 16,457 ล้ านบาท ทังนี ณ วันที 3 ธันวาคม 2561 แสนสิ ริและ
บริ ษทั ย่อยมีหนีสินเฉพาะส่วนทีมีดอกเบีย 48,179 ล้ านบาท เพิมขึนจากเดิมที 35,527 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
โดยมีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.09 เท่า และหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ตามนิยามใน
ข้ อกําหนดสิทธิเท่ากับ 1.56 เท่า ทังนี บริ ษัทยังคงสามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้ ตามที กําหนดไว้ กรณีทีออกตราสาร
หนี กล่าวคือ กําหนดให้อตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1
โดยนิยาม “หนีสิน” หมายถึง หนีสินรวมตามทีปรากฏในงบการเงินรวม ซึงรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วน
ของหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการทีผู้ออกหุ้นกู้เข้ าคําประกัน อาวัล หรื อ ก่อภาระผูกพันอืนใดในลักษณะเดียวกันให้ แก่บุคคล
ใดๆ หรื อนิตบิ ุคคลอืน (การคําประกันไม่รวมถึงกรณีทีบุคคลอืนเข้ าผูกพันตนเป็ นผู้คําประกันผู้ออกหุ้นกู้ หรื อเป็นผู้คําประกัน
บริ ษทั ย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี สินดังกล่าวข้ างต้ น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพัน ทาง
การเงินและส่วนของหนีสินทีเกิดขึนกับเจ้ าหนีทางการค้ า รายรับล่วงหน้ า หรื อหนีใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ทีไม่มีภาระดอกเบีย
และหนีสินตามสัญญาเช่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ ถือหุ้น ของแสนสิริ ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 มีจํานวน 30, ล้ านบาท ลดลง ล้ านบาท เมื อ
เปรี ยบเทียบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ทังนี เป็ นผลมาจากการซือหุ้นคืนจํานวน 392 ล้ านบาท ทังนี แสนสิริได้ จ่ายเงินปั น
ผลจากกําไรสุทธิของปี 256 จํานวน 1,634 ล้ านบาท
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(ฉบับแก้ ไข)
กระแสเงินสด
แสนสิริและบริษทั ย่อย มีเงินสดสุทธิยกมาจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,978 ล้ านบาท แสนสิริมีเงินสด
สุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน ,807 ล้ านบาท เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 2,496 ล้ านบาท และ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 9,333 ล้ านบาท เป็ นผลให้ แสนสิ ริและบริ ษัท ย่อยมีเงินสดคงเหลื อ ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 จํานวน 3,933 ล้ านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพ ย์และหนี สินดําเนินงานจํานวน 18,029 ล้ านบาท ในการนี แสนสิ ริใช้ กระแสเงิ นสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสัง หาริ ม ทรัพย์เพื อขายจํานวน 24,981 ล้ า นบาท สํ าหรับ กิจกรรมลงทุน แสนสิริ ใช้ เงิน สดไปในการให้ ก้ ูยืม แก่ กิจการที
เกียวข้ องกันและเงินลงทุนชัวคราว จํานวน 5,855 ล้ านบาท และจํานวน 1,395 ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับกิจกรรมจัด หา
เงิน แสนสิริใช้ กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบียให้ แก่สถาบันการเงินรวมจํานวน 8,096 ล้ านบาท
จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ทีครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 6,000 ล้ านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,634 ล้ านบาท
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.43 เท่า ปรับเพิมขึนจาก 1.78
เท่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของสินทรัพย์หมุนเวียนทีร้ อยละ 30 เป็ นผลจากการเพิมขึน
ของต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือขาย ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลงทีร้ อยละ 5 จากตัวเงินจ่ายระยะยาวค่า
ทีดินและหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ซึงปรับลดลงจาก 3,200 ล้ านบาท และ 5,998 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มาอยูท่ ี
บาท และ 3,997 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ตามลําดับ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ 6.62 ปรับลดลงจากร้ อยละ 9.57 ณ
วันที 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรสุทธิ (Net Profit) ทีร้ อยละ ทังนี อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ลดลงจากร้ อยละ 3.69 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มาอยู่ทีร้ อยละ . สําหรับอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นปรับเพิมขึนจาก 1.6 เท่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มาอยู่ที 2.0 เท่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เป็ นผลมาจากการ
เพิมขึนของหนีสินรวมจากการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน การเพิมขึนของเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร และการเพิมขึน
ของเงินกู้ยืมระยะยาว
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อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนความสามารถชําระดอกเบียเท่ากับ - . เท่า ปรับ
ลดลงจาก . เท่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนอย่างมากของเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรม
ดําเนินงานมาอยูท่ ี , ล้ านบาท ประกอบกับการเพิมขึนของการจ่ายชําระดอกเบียมาอยู่ที 1,800 ล้ านบาท
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันเท่ากับ - .
เท่า ปรั บลดลงจาก . เท่า ณ วันที 31 ธันวาคม 256 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนอย่างมากของเงินสดสุทธิใช้ ไปใน
กิจกรรมดําเนินงานเป็ น , ล้ านบาท ในปี 2561 จาก 1,936 ล้ านบาทในปี ก่อนหน้ า รวมถึงการเพิมขึนของเงินสดสุทธิใช้
ไปในการจ่ายชําระหุ้นกู้ครบกําหนดเป็ น 6,000 ล้ านบาทในปี 2561 จาก 2,000 ล้ า นบาทในปี 256 และการเพิมขึนของ
รายจ่ายการลงทุนและซือสินทรัพย์มาอยู่ที ,872 ล้ านบาทในปี 2561 จาก ,993 ล้ านบาทในปี กอ่ นหน้ า
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
……………………………….
(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
กรรมการผู้รับมอบอํานาจ
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