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ท่ี สส. / 1020 / 2560 
 
   วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 3/2560 แสนสริิมีรายรับรวมทัง้สิน้ 7,345 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จากจํานวน 6,784 ล้านบาทของ
ไตรมาสท่ี 3/2559 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าบริการธุรกิจและรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 
22 และร้อยละ 7 ตามลําดบั เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2559 ทัง้นี ้รายรับรวมสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 มีจํานวน 
23,129 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยท่ีร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2559 โดยรายได้จากการขายโครงการยงัคง
เป็นรายได้หลกัของแสนสิริ สําหรับกําไรสทุธิของไตรมาสท่ี 3/2560 มีจํานวน 730 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบั
กําไรสทุธิจํานวน 603 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2559 สง่ผลให้กําไรสทุธิสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 อยู่ท่ีจํานวน 2,046 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 1,782 ล้านบาทสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2559 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 3/2560 ไตรมาสท่ี 3/2559 และสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 และปี 
2559 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  
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ร้อยละ 
ล้าน
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ร้อยละ 

บ้านเด่ียว 3,191 53.8 2,218 40.0 8,041 42.0 6,659 33.5 
ทาวน์เฮาส์ / อาคาร
พาณิชย์ 508 8.6 212 3.8 1,287 6.7 765 3.8 

คอนโดมิเนียม 2,236 37.7 3,113 56.2 9,798 51.2 12,470 62.7 
รวม 5,934 100.0 5,543 100.0 19,126 100.0 19,894 100.0 
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  รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 3/2560 เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย
โครงการในไตรมาสท่ี 3/2559 เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวและโครงการทาวน์เฮาส์ 
อย่างไรก็ดี สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 รายได้จากโครงการเพื่อขายลดลงท่ีร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเก้าเดือน
ของปี 2559 ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม สําหรับไตรมาสท่ี 3/2560 แสนสิริและ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 53.8 จํานวน 3,191 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการ
คอนโดมิเนียมร้อยละ 37.7 จํานวน 2,236 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 8.6 จํานวน 508 
ล้านบาท 
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในไตรมาสท่ี 3/2560 มีจํานวน 3,191 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้จาก
จํานวน 2,218 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2559 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
เศรษฐสิริ จรัญฯ-ป่ินเกล้า โครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา และโครงการเศรษฐสิริ 
พัฒนาการ ทัง้นีร้ายรับรวมจาก 4 โครงการมีจํานวน 874 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขาย
ทัง้หมด 

  
สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ปรับเพิ่มขึน้อย่างมากจากจํานวน 212 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 

3/2559 มาอยู่ท่ี 508 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560 รายได้หลกัของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 3 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการสิริ อเวนิว สายไหม โครงการทาวน์ อเวนิว โคโคส พระราม 2 ซอย 50 และโครงการสิริ อเวนิว เพชรเกษม 81 โดยมี
รายรับรวมของ 3 โครงการ อยูท่ี่ 219 ล้านบาท  

 
ในสว่นของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงร้อยละ 28 จากจํานวน 3,113 ล้านบาทในไตรมาส

ท่ี 3/2559 มาอยู่ท่ีจํานวน 2,236 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560 โดยรายได้มาจาก 2 โครงการหลกั ได้แก่ โครงการโมริ เฮาส์ 
และโครงการไนน์ตีเ้อท ไวร์เลส ทัง้นี ้รายรับรวมของทัง้ 2 โครงการ มีจํานวน 1,338 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้
จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด  

 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 3/2560 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากบั 23 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 26 ล้านบาท
ในไตรมาสท่ี 3/2559 อย่างไรก็ดี รายได้จากโครงการเพ่ือเช่าสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 21 เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2559 เป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าภายใต้ช่ือ “ฮาบิโตะ 
มอลล์” ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 3/2560 มีจํานวน 1,163 ล้านบาท เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 22 จากจํานวน 954 
ล้านบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการรับบริหารงานก่อสร้างให้แก่
กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั ส่งผลให้รายรับค่าบริการธุรกิจสําหรับงวดเก้าเดือนในปี 2560 เพิ่มขึน้อย่างมากท่ีร้อยละ 52 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า นอกจากนี ้ในไตรมาสท่ี 3/2560 แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืน ซึ่งประกอบด้วย รายได้
จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจํานวน 85 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากจํานวน 84 ล้านบาทในไตรมาส
ท่ี 3/2559  
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ต้นทุนขาย 
  

สําหรับไตรมาสท่ี 3/2560 ต้นทุนโครงการเพ่ือขายเท่ากับ 3,950 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับต้นทุน
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 3/2559 ตามการเพ่ิมขึน้ของรายได้โครงการเพ่ือขาย อย่างไรก็ดี ต้นทุนโครงการเพ่ือขาย
สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 ลดลงท่ีร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในสว่นของอตัรากําไรขัน้ต้นของ
ไตรมาสท่ี 3/2560 อยู่ท่ีร้อยละ 33.4 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 31.1 ในไตรมาสท่ี 3/2559 สง่ผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับงวดเก้า
เดือนของปี 2560 เพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 33.7 จากร้อยละ 30.7 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สําหรับ
ต้นทนุโครงการเพ่ือเช่าในไตรมาสท่ี 3/2560 มีจํานวน 17 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัไตรมาสท่ี 3/2559 ในขณะท่ีต้นทนุบริการ
ธุรกิจเพ่ิมขึน้จากจํานวน 712 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2559 มาอยู่ท่ี 820 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 
69 เม่ือเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2559 ตามการเพิ่มขึน้อยา่งมากของรายได้คา่บริการธุรกิจ สําหรับต้นทนุบริการอ่ืน ได้แก่ 
ต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจโรงเรียน ลดลงเลก็น้อยท่ีร้อยละ 2 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2559 สง่ผลให้ต้นทนุ
บริการอ่ืนสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2560 ลดลงร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 3/2560 เท่ากบั 1,499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 ของรายได้
รวม ปรับเพิ่มสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 18.6  
ของรายได้รวม อยา่งไรก็ดี คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 17.6 ของรายได้
รวม ปรับลดลงจากร้อยละ 18.5 ของรายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2559 สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 
3/2560 จํานวน 737 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.0 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากจํานวน 656 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.7 
ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 3/2559 เป็นผลมาจากการเปิดขายโครงการใหม่จํานวนมากในไตรมาสท่ี 3/2560 อย่างไรก็ดี 
ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 ปรับลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 9.2 ของรายได้รวม จากเดิมท่ีร้อยละ 9.7 
ของรายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2559 สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสท่ี 3/2560 (รวมค่าตอบแทน
ผู้บริหาร) จํานวน 762 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 608 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2559 สาเหตหุลกัมาจากการตัง้ประมาณ
การค่าใช้จ่ายพนกังานเพิ่มขึน้ตามประมาณการกําไรท่ีสงูขึน้ ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
สําหรับการลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 8.4 ของ
รายได้รวม ปรับลดลงจากสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2559 ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 8.9 ของรายได้รวม 
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 3/2560 อยู่ท่ี 201 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 158 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
3/2559 โดยมีปัจจัยหลกัมาจากท่ีดินบางส่วนท่ีแสนสิริได้จัดซือ้เพิ่มเติม ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบและการ
วางแผนด้านการตลาด แสนสริิยงัไมไ่ด้นํามาพฒันาโครงการ ทําให้ดอกเบีย้ของท่ีดินดงักลา่ว ไมส่ามารถบนัทกึเป็นต้นทนุได้   
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กาํไรสุทธิ  
 

สําหรับไตรมาสท่ี 3/2560 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทกึกําไรสทุธิเท่ากบั 730 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบักําไร
สทุธิจํานวน 603 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2559 โดยในไตรมาสท่ี 3/2560 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 9.9 ของรายได้รวม ปรับ
เพิ่มขึน้จากอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 8.9 ในไตรมาสท่ี 3/2559 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของอตัรากําไรขัน้ต้นและการ
เพิ่มขึน้ของสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า สําหรับอตัรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) 
ในไตรมาสท่ี 3/2560 อยู่ท่ีร้อยละ 11.5 และอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในไตรมาสท่ี 3/2560 อยู่ท่ีร้อยละ 20.3 ของกําไรก่อน
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  
 
สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 77,659 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
4,885 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จํานวน 
61,345 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 57,290 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ปัจจัยหลักมาจากการ
เพิ่มขึน้ของต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายและเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ปี ในขณะท่ีสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีจํานวน 16,314 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 829 ล้านบาท
เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน อนัเน่ืองจากบริษัทย่อยได้
เข้าลงทนุใน JustGroup Holding Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจการให้บริการ 
Co-working space สําหรับธุรกิจท่ีต้องการพืน้ท่ีสํานกังาน  
 
หนีส้นิ   
   

หนีส้นิรวมของแสนสริิและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีจํานวน 49,249 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 4,571 
ล้านบาท จาก ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนจํานวน 27,967 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6,677 ล้านบาท 
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนัท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปีและ
ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ในขณะท่ีหนีส้ินไม่หมนุเวียนมีจํานวน 21,282 ล้านบาท ลดลง 
2,106 ล้านบาทจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน-สทุธิจากสว่นท่ี
ถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้จํานวน 
36,227 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 32,276 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ                     
ผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1.73 เท่า และหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากบั 1.28 เท่า ทัง้นี ้
บริษัทยังคงสามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหนี ้กล่าวคือ กําหนดให้อตัราส่วน
หนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีจํานวน 28,409 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 313 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ปัจจัยหลกัมาจากกําไรสุทธิสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 จํานวน 2,046   
ล้านบาท อยา่งไรก็ดี แสนสริิได้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของปี 2559 จํานวน 1,857 ล้านบาท 
 
 



 
 

(ฉบบัแก้ไข ครัง้ท่ี 2) 
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กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 3,541 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 631 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจํานวน 1,419 ล้านบาท และ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,232 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 จํานวน 2,749 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 16,395 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 16,637 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสิริใช้เงินสดไปในการลงทนุระยะยาวและเงิน
สดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทนุ สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้
ให้แก่สถาบนัการเงินและการจ่ายชําระเงินกู้ครบกําหนดจํานวน 4,249 ล้านบาท และจํานวน 2,000 ล้านบาท ตามลําดบั 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แสนสริิและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 2.19 เท่า ลดลงจาก 2.69 เท่า ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินหมนุเวียนท่ีร้อยละ 31 จากการเพ่ิมขึน้ของหุ้นกู้ชนิดไม่มี
ประกันท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปีและตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดินส่วนท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ในขณะท่ี
สนิทรัพย์หมนุเวียนปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แสนสิริมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เท่ากบั

ร้อยละ 9.66 ปรับลดลงจากร้อยละ 12.23 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของอตัราผลตอบแทน
จากสนิทรัพย์ เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) ซึง่ลดลงจากร้อยละ 4.75 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มาอยู่ท่ีร้อยละ 
3.63 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ประกอบกบัอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นปรับสงูขึน้จาก 1.59 เท่า ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 มาอยูท่ี่ 1.73 เทา่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

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