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ท่ี สส. / 0418 / 2557 
 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 1/2557 แสนสริิมีรายรับรวมทัง้สิน้ 5,502 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 จากจํานวน 5,180 ล้านบาทของ
ไตรมาสท่ี 1/2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้อ่ืน ประกอบด้วย 2 รายการหลกั กลา่วคือ กําไรจากการขายทรัพย์สิน
ซึง่ประกอบด้วยท่ีดิน อาคารสํานกังานสิริภิญโญ ระบบสาธารณปูโภคและอปุกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบกิจการอาคาร
สํานกังานดงักล่าว จํานวน 768 ล้านบาท และกําไรจากการขายท่ีดิน จํานวน 304 ล้านบาท ในขณะท่ีรายได้จากการขาย
โครงการท่ียงัคงเป็นรายได้หลกัของแสนสิริมีจํานวนลดลงท่ีร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2556 สําหรับกําไรสทุธิของ
ไตรมาสท่ี 1/2557 มีจํานวน 830 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากเม่ือเทียบกับขาดทุนสทุธิจํานวน 86 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2556 ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้รวม และการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 1/2557 และไตรมาสท่ี 1/2556 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภท
ผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  

 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ไตรมาสท่ี 1/2557 ไตรมาสท่ี 1/2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บ้านเด่ียว 1,923 46.3 2,096 43.0 
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์ 347 8.4 479 9.8 
คอนโดมิเนียม 1,882 45.3 2,298 47.2 
รวม 4,152 100.0 4,873 100.0 
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 รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2557 ลดลงท่ีร้อยละ 15 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพ่ือ
ขายในไตรมาสท่ี 1/2556 โดยรายได้ลดลงจากทกุประเภทผลิตภณัฑ์ ในไตรมาสท่ี 1/2557 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้
จากโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 46 จํานวน 1,923 ล้านบาท รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 45 จํานวน 1,882 ล้าน
บาท และรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 8 จํานวน 347 ล้านบาท  
 
 สําหรับรายได้จากโครงการบ้านเด่ียวปรับลดลงท่ีร้อยละ 8 จากจํานวน 2,096 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2556 มาอยู่
ท่ีจํานวน 1,923 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
เศรษฐสิริ แจ้งวฒันะ - ประชาช่ืน โครงการนาราสิริ บางนา โครงการเศรษฐสิริ อ่อนนชุ - ศรีนครินทร์ และโครงการเศรษฐสิริ 
ราชพฤกษ์ - จรัญฯ โครงการ 2 โดยมีรายรับรวมจาก 4 โครงการจํานวน 709 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จาก
โครงการเพ่ือขายทัง้หมด สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ลดลงจากจํานวน 479 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2556 
มาอยู่ท่ี 347 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557 โดยรายได้หลกัของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 3 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการฮาบิทาวน์ โฟลด์ ติวานนท์ - แจ้งวฒันะ โครงการฮาบิทาวน์ เกาะแก้ว - ภเูก็ต และโครงการบี อเวนิว ติวานนท์                
โดยมีรายรับรวมของ 3 โครงการอยูท่ี่ 151 ล้านบาท ในสว่นของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมลดลงเช่นเดียวกนั 
โดยลดลงร้อยละ 18 จากจํานวน 2,298 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2556 มาอยู่ท่ีจํานวน 1,882 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557 
โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
รายรับรวมของทัง้ 2 พืน้ท่ีดงักลา่วรวมจํานวน 1,180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 
ทัง้นี ้โครงการเดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ ภเูก็ต เป็นโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีรายรับสงูท่ีสดุในไตรมาสท่ี 1/2557 
 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 1/2557 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากบั 22 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 39 ล้านบาท
ในไตรมาสท่ี 1/2556 เป็นผลมาจากจํานวนผู้ เช่าของอาคารสิริภิญโญลดลง ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 
1/2557 มีจํานวน 125 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี  ้แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืน 
ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจเมดิคลัสปา รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในไตรมาสท่ี 1/2557 รวม
จํานวน 56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 จากจํานวน 73 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2556 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้
จากกิจการเมดิคลัสปา เน่ืองจากสญัญาเช่าของอาคารภกัดีได้หมดอายสุญัญาเม่ือเดือนกรกฎาคม 2556 ส่งผลให้กิจการ
เมดิคลัสปาได้หยดุดําเนินการไป รายได้จากกิจการเมดิคลัสปาจงึสิน้สดุลงตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 3/2556 เป็นต้นมา 
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 
ต้นทุนขาย 
  
 สําหรับไตรมาสท่ี 1/2557 ต้นทุนโครงการเพ่ือขายเท่ากับ 2,763 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 เม่ือเทียบกับต้นทุน
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2556 ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ อัตรากําไรขัน้ต้นของไตรมาสท่ี 
1/2557 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 33.45 จากร้อยละ 32.01 ในไตรมาสท่ี 1/2556 เป็นผลมาจากอตัรากําไรขัน้ต้นของ
โครงการคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ในระดบัสงู สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่ามีจํานวน 20 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัไตรมาสท่ี 1/2556
ในขณะท่ีต้นทนุบริการธุรกิจเพิ่มขึน้จากจํานวน 78 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2556 มาอยู่ท่ี 97 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557 
สําหรับต้นทนุบริการอ่ืน ซึ่งครอบคลมุไปถึงต้นทนุธุรกิจเมดิคลัสปา ต้นทนุธุรกิจโรงแรม และต้นทนุธุรกิจโรงเรียน เพิ่มขึน้ท่ี
ร้อยละ 4 จากไตรมาสท่ี 1/2556 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนธุรกิจโรงเรียนจากการว่าจ้างสถาบันสอน
ภาษาองักฤษบริติส เคานซิล (British Council) ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มาทําการสอน
ภาษาองักฤษให้กบันกัเรียนในระดบัประถมศกึษา เพ่ือเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพให้หลกัสตูรภาษาองักฤษของโรงเรียน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 1/2557 เท่ากบั 1,379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.1 ของรายได้
รวม ลดลงอย่างมากจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 32.1 ของรายได้
รวม สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 1/2557 จํานวน 594 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของรายได้รวม ปรับลดลง
อยา่งมากจากจํานวน 1,006 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.4 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 1/2556 สาเหตหุลกัมาจากในไตรมาสท่ี 
1/2557 สถานการณ์การชุมนมุทางการเมืองยงัคงยืดเยือ้ ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และกระทบต่อความเช่ือมัน่
ของลกูค้า ในการนี ้แสนสิริได้ตดัสินใจชะลอการลงทนุ ส่งผลให้ในไตรมาสท่ี 1/2557 แสนสิริเปิดตวัโครงการใหม่เพียง 2 
โครงการ ลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกบัการเปิดโครงการใหม่ของไตรมาสท่ี 1/2556 ท่ีมีจํานวนมากถึง 17 โครงการ ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดสําหรับไตรมาสท่ี 1/2557 มีจํานวนลดลงอย่างมาก ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารใน
ไตรมาสท่ี 1/2557 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) จํานวน 786 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 
1/2557 ปรับเพิ่มสูงขึน้จากจํานวน 655 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2556 เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 1/2556 ซึ่งแสนสิริบันทึก
ขาดทนุสทุธิ สง่ผลให้ไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่ายบางรายการเก่ียวกบัพนกังาน ในไตรมาสท่ี 1/2556 จึงบนัทกึค่าใช้จ่าย
ในการบริหารต่ํากวา่ไตรมาสท่ี 1/2557 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 1/2557 อยู่ท่ี 155 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 133 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2556 โดยมีปัจจัยหลกัมาจากท่ีดินบางส่วนท่ีแสนสิริได้จัดซือ้เพิ่มเติม ยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบและการ
วางแผนด้านการตลาด แสนสริิยงัไมไ่ด้นํามาพฒันาโครงการ ทําให้ดอกเบีย้ของท่ีดินดงักลา่ว ไม่สามารถบนัทกึเป็นต้นทนุได้  
ประกอบกบัโครงการคอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จและอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธ์ิ ทําให้ดอกเบีย้ของห้องชดุท่ียงัไม่ได้โอน
กรรมสทิธ์ิจะถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงิน สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 
 
กาํไรสุทธิ  
 
 สําหรับไตรมาสท่ี 1/2557 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทกึกําไรสทุธิเท่ากบั 830 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากเม่ือเทียบ
กบัขาดทนุสทุธิจํานวน 86 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2556 โดยมีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 15.1 ของรายได้รวม  ปัจจยัหลกัมา
จากการเพิ่มขึน้ของรายได้รวม ซึ่งเป็นผลมาจากกําไรจากการขายทรัพย์สิน ประกอบกับการลดลงของค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานท่ีลดลงประมาณร้อยละ 17  ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับไตรมาสท่ี 1/2557 อยู่ท่ีร้อยละ 19.5 ของกําไร
ก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 65,705 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
5,665 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 6,268 ล้านบาท เน่ืองจากแสนสิริมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและเตรียมสง่มอบให้แก่
ลกูค้าตามสญัญาเป็นจํานวนมาก สง่ผลให้สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีจํานวน 59,276 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จํานวน 6,319 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
มีจํานวน 6,429 ล้านบาท ลดลงจํานวน 654 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตหุลกัมาจากการลดลง
ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีบริษัท ปภานนั จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของแสนสิริ ได้ตกลงขาย
ทรัพย์สิน อันประกอบด้วยท่ีดิน อาคารสํานักงานสิริภิญโญ ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบ
กิจการอาคารสํานกังานดงักล่าวให้แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในเดือนมีนาคม 2557 ส่งผลให้
มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุลดลง 
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หนีส้นิ   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีจํานวน 47,774 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ  วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 จํานวน 4,801 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน มีจํานวน 23,503 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,115 ล้าน
บาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียน จํานวน 24,271 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 687 ล้านบาท ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืม
ระยะยาว เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุในการพฒันาโครงการ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะ
สว่นท่ีมีดอกเบีย้ 38,420 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 34,669 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.66 เท่า และหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากบั 2.14 เท่า 
ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหนี ้กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่น
หนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีจํานวน 17,932 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 864 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นผลมาจากกําไรสทุธิสําหรับไตรมาสท่ี 1/2557 จํานวน 830 ล้านบาท ประกอบ
กบับริษัทได้รับชําระคา่หุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 5 และ 6 
(ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จํานวน 37 ล้านบาท  
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 2,120 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 4,416 ล้านบาท เงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการลงทนุ 1,471 ล้านบาท และเงินสดสทุธิ
ได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน 3,329 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
จํานวน 2,500 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้ินดําเนินงานจํานวน 3,274 ล้านบาท ประกอบกบัมีกระแสเงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าและค่างวดท่ียงัไม่
บนัทกึเป็นรายได้ และเจ้าหนีก้ารค้า รวมจํานวน 1,074 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 8,721 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริมีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่
กองทนุวรมฯ สทุธิจํานวน 1,604 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริมีกระแสเงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงินและ
เงินกู้ ยืมจากธนาคารรวมจํานวน 5,631 ล้านบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดจ่ายได้ใช้ไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้
ให้แก่สถาบนัการเงินรวมจํานวน 2,208 ล้านบาท  
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อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 แสนสริิและบริษัทยอ่ย  มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 2.52 เท่า ลดลงจาก 2.73 เท่า ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีร้อยละ 12 จากการเพิ่มขึน้ของต้นทุน
โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายสทุธิจากจํานวน 45,621 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มาอยู่ท่ีจํานวน 51,889 ล้าน
บาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ในขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียนปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 21 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 ประกอบด้วยการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีและเจ้าหนีก้ารค้า จํานวน 3,249 
ล้านบาท และ 800 ล้านบาท ตามลําดบั  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 แสนสริิมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เท่ากบัร้อย
ละ 18.97 ปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 11.95 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลกัมาจากกําไรสทุธิของไตรมาสท่ี 1/2557 
สง่ผลให้อตัรากําไรสทุธิ (Net Profit Margin) และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) 
ในไตรมาสท่ี 1/2557 อยู่ท่ีร้อยละ 15.09 และร้อยละ 5.28 ตามลําดบั สําหรับอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นปรับสงูขึน้
จาก 2.52 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มาเป็น 2.66 เทา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
 
 
           ……………………………….  
                     (นายวนัจกัร์  บรุณศิริ)  

         กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 
 


