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ท่ี สส. / 0162 / 2558 
 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 

 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงาน ปี 2557 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

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

ในปี 2557 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทัง้สิน้ 29,527 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จากจํานวน 28,987     
ล้านบาท ในปี 2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าบริการธุรกิจและรายได้อ่ืน สําหรับการเพ่ิมขึน้ของรายได้อ่ืน    
มาจาก 2 รายการหลกั ได้แก่ กําไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 768 ล้านบาท และกําไร
จากการขายท่ีดิน จํานวน 309 ล้านบาท ทัง้นี ้รายได้จากการขายโครงการยงัคงเป็นรายได้หลกัของแสนสิริ คือ ร้อยละ 92 
ของรายได้รวม สําหรับกําไรสทุธิในปี 2557 มีจํานวน 3,393 ล้านบาท เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 76 เม่ือเทียบกับกําไรสทุธิจํานวน 
1,930 ล้านบาทในปี 2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายรับรวมและการลดลงอยา่งมากของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน  

 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการ ในช่วงปี 2555- 2557 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ตาม
ตารางด้านลา่งนี ้  

 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บ้านเด่ียว  11,488 42.2   10,166   36.7  9,406 325 
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์ 1,622   6.0  2,367   8.5  4,635 16.0 
คอนโดมิเนียม  14,045  51.7   15,157   54.7  14,804 51.1 
อ่ืนๆ 20   0.1  34   0.1  109 0.4 
รวม 27,174   100.0  27,724  100.0 28,954 100.0 
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 สําหรับปี 2557 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการจํานวน 27,174 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 2 จาก
จํานวน 27,724 ล้านบาทในปี 2556 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการ
ทาวน์เฮาส์ โดยในปี 2557 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 51.7 จํานวน 14,045 
ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 42.2 จํานวน 11,488 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการ
ทาวน์เฮาส์ร้อยละ 6.0 จํานวน 1,622 ล้านบาท  

 
สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในปี 2557 ปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 13 จากจํานวน 10,166 ล้านบาท   

ในปี 2556 มาอยู่ท่ีจํานวน 11,488 ล้านบาท โดยรายได้หลกัมาจากโครงการบ้านเด่ียวภายใต้แบรนด์ “เศรษฐสิริ” จํานวน 9 
โครงการ รายได้รวม 4,347 ล้านบาท และโครงการบ้านเด่ียวภายใต้แบรนด์ “นาราสิริ” จํานวน 5 โครงการ รายได้รวม 2,341 
ล้านบาท ซึง่รายได้รวมจากทัง้ 2 แบรนด์ดงักลา่ว คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของรายได้จากการขายโครงการทัง้หมด ทัง้นี ้โครงการ
นาราสริิ บางนา เป็นโครงการบ้านเด่ียวท่ีมีการรับรู้รายได้สงูท่ีสดุในปี 2557 ท่ีจํานวน 1,551 ล้านบาท 

 
สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ในปี 2557 มีจํานวน 1,622 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบั

ปีก่อนหน้า ตามนโยบายการปรับลดสดัส่วนการลงทนุในโครงการทาวน์เฮาส์ ทัง้นี ้รายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ มาจาก   
แบรนด์ “ทาวน์ อเวนิว” จํานวน 7 โครงการ รายได้รวม 612 ล้านบาท และโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “ฮาบิทาวน์” 
จํานวน 3 โครงการ รายได้รวม 550 ล้านบาท ในการนี  ้โครงการฮาบิทาวน์ โฟลด์ ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ เป็นโครงการ
ทาวน์เฮาส์ท่ีมีการรับรู้รายได้สงูท่ีสดุในปี 2557  

 
รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2557 นัน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของรายได้จากการขาย

โครงการทัง้หมด โดยมีจํานวน 14,045 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 7 จากจํานวน 15,157 ล้านบาทในปี 2556 โดยมี
โครงการคอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จและเร่ิมสง่มอบได้ในปี 2557 เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ดี โครงการสว่นใหญ่เป็นโครงการ
ท่ีมีมลูค่าโครงการไม่สงูมากนกั ทําให้เม่ือเทียบกบัปี 2556 รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมมีจํานวนลดลง ทัง้นี ้
รายได้หลกัของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะเบส พระรามเก้า-รามคําแหง โครงการเอช คิว 
โครงการดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต โครงการบ้านแสนงาม และโครงการดีบุรา พรานนก โดยมีรายรับรวมจาก 5 
โครงการดงักลา่วจํานวน 6,143 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 
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รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับปี 2557 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากับ 76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 จากจํานวน 126      
ล้านบาทในปี 2556 เป็นผลมาจากการขายทรัพย์สินของอาคารสํานักงานสิริภิญโญออกไปในไตรมาสท่ี 1/2557 ทําให้     
แสนสิริไม่มีการบนัทึกรายได้จากการให้เช่าอาคารสํานกังานดงักล่าวตัง้แต่ไตรมาสท่ี 2/2557 เป็นต้นไป ในขณะท่ีรายรับ
คา่บริการธุรกิจในปี 2557 มีจํานวน 606 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 21เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ของรายได้คา่นายหน้าจากการให้บริการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ (Brokerage Service) และการเพิ่มขึน้ของรายได้
จากการบริหารและจดัการโครงการ (Property Management) จากจํานวนโครงการท่ีรับบริหารมีจํานวนมากขึน้ นอกจากนี ้
แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในปี 2557 รวมจํานวน 237 
ล้านบาท ลดลงท่ีร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจากในปี 2556 ยงัคงมีรายได้จากกิจการเมดิคลัสปา ซึ่งกิจการ
ดงักลา่ว ได้หยดุดําเนินการไปตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 3/2556 อยา่งไรก็ดี รายได้จากธุรกิจโรงแรมปรับตวัสงูขึน้จากปี 2556 จากการ
เปิดดําเนินการโรงแรมเพิ่มอีก 1 โรงแรม คือโรงแรมเอสเคป แสนสริิ โฮเทล คอลเลคชัน่ เขาใหญ่ 
 

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 

ต้นทุนขาย 
  

 สําหรับปี 2557 ต้นทนุขายโครงการเท่ากบั 18,056 ล้านบาท ลดลดท่ีร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัต้นทนุขายโครงการ   
ในปี 2556 ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ สําหรับอตัรากําไรขัน้ต้นของปี 2557 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 
33.6 จากร้อยละ 33.0 ในปี 2556 เป็นผลมาจากอตัรากําไรขัน้ต้นของโครงการทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียมท่ีปรับเพิ่มสงูขึน้  
สําหรับต้นทุนโครงการเพ่ือเช่ามีจํานวน 60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2556 ในขณะท่ีต้นทุนบริการธุรกิจเพิ่มขึน้    
ร้อยละ 49 จากจํานวน 339 ล้านบาทในปี 2556 มาอยู่ท่ี 504 ล้านบาทในปี 2557 ตามการเพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าบริการธุรกิจ 
สําหรับต้นทุนบริการอ่ืน ซึ่งครอบคลุมไปถึงต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงท่ีร้อยละ 2 จากปี 2556 
อยา่งไรก็ดี ต้นทนุธุรกิจโรงแรมได้ปรับสงูขึน้จากการเปิดดําเนินการโรงแรมเอสเคป แสนสริิ โฮเทล คอลเลคชัน่ เขาใหญ่ 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2557 เท่ากบั 5,506 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.6 ของรายได้รวม โดย
ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึง่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 23.5 ของรายได้รวม สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายในปี
2557 มีจํานวน 2,633 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากจํานวน 3,956 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.6 
ของรายได้รวมในปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากการชะลอการเปิดตวัโครงการใหม่ ประกอบกบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการ    
ใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสดุ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดของปี 2557 มีจํานวนลดลงอย่างมาก 
ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) มีจํานวน 2,873 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก
จํานวน 2,852 ล้านบาทในปี 2556 โดยสดัสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 ยงัคงใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า โดยอยู่ท่ี 9.7 
ของรายได้รวม 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2557 อยู่ท่ี 646 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 616 ล้านบาทในปี 2556 มีปัจจัยหลกั   
มาจากท่ีดินบางส่วนท่ีแสนสิริได้จัดซือ้เพิ่มเติม ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบและการวางแผนด้านการตลาด      
แสนสริิยงัไมไ่ด้นํามาพฒันาโครงการ ทําให้ดอกเบีย้ของท่ีดินดงักลา่ว ไม่สามารถบนัทกึเป็นต้นทนุได้ ประกอบกบัมีโครงการ
คอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จและอยูร่ะหวา่งรอการโอนกรรมสทิธ์ิ ทําให้ดอกเบีย้ของห้องชดุท่ียงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิจะถกูบนัทกึ
เป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงิน สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 
 
กาํไรสุทธิ  
 
 สําหรับปี 2557 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทึกกําไรสทุธิเท่ากบั 3,393 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากท่ีร้อยละ 76 จาก
กําไรสทุธิในปี 2556 จํานวน 1,930 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 11.5 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มสงูขึน้
จากอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 6.7 ของรายได้รวมในปี 2556 ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้รวม ประกอบกับการ
ลดลงอย่างมากของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 21.6 ของกําไร
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 73,147 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13,107 
ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือขายจํานวน 11,428 ล้านบาท เน่ืองจากแสนสิริมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและเตรียมส่งมอบให้แก่ลกูค้าตาม
สญัญาเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 65,281 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
12,324 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มี
จํานวน 7,867 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 784 ล้านบาทเม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของท่ีดินรอการพฒันาและเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิง้วนั จํากดั ซึง่เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างแสนสิริ
กบับริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 5 
 

 
หนีส้นิ   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 48,331ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ  วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 จํานวน 5,359 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมุนเวียน มีจํานวน 27,568 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,180      
ล้านบาท ในขณะท่ีหนีส้ินไม่หมนุเวียนมีจํานวน 20,763 ล้านบาท ลดลง 2,821 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินรวมมีปัจจยั
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาว เพ่ือเป็นแหล่งเงินทนุในการพฒันาโครงการ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557                 
แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ 39,097 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 34,669 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2556 โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1.95 เท่า และหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อสว่นของ                  
ผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากบั 1.58 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ี
ออกตราสารหนี ้กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 24,816 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,749 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นผลมาจากกําไรสทุธิสําหรับปี 2557 จํานวน 3,393 ล้านบาท ประกอบกบับริษัท
ได้รับชําระค่าหุ้ นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานครัง้ท่ี 5 และ 6 
(ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จํานวน 5,329 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของปี 
2556 จํานวน 956 ล้านบาท  
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 2,120 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 5,972 ล้านบาท เงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการลงทนุ 95 ล้านบาท และเงินสดสทุธิได้มา
ในกิจกรรมจดัหาเงิน 6,827 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 
3,051 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ดําเนินงานจํานวน 22,773 ล้านบาท ประกอบกบัมีกระแสเงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าและค่างวดท่ียงัไม่บนัทึก
เป็นรายได้ จํานวน 407 ล้านบาท ในการนี ้แสนสริิใช้กระแสเงินสดไปในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายและเป็น
เงินมดัจําท่ีดิน จํานวน 30,202 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสิริมีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุรวมฯ 
สทุธิจํานวน 1,604 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน 14,402 
ล้านบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดจ่ายได้ใช้ไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบันการเงินและจ่ายเงิน           
ปันผลรวมจํานวน 12,988 ล้านบาท และ 956 ล้านบาท ตามลําดบั  
 
 
 
 



 
 

หน้า 6 
 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอตัราส่วนสภาพคลอ่งเท่ากบั 2.37 เท่า ลดลงจาก 2.73 เท่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนท่ีร้อยละ 23 เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของ
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายสุทธิจากจํานวน 45,621 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มาอยู่ท่ีจํานวน 
57,049 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ในขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียนปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 42 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีและหุ้นกู้ ชนิดไม่มี
ประกนั ครบกําหนดชําระภายในหนึง่ปี จํานวน 4,223 ล้านบาท และ 1,998 ล้านบาท ตามลําดบั  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 แสนสริิมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เทา่กบัร้อยละ 16.20 ปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 11.95 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตหุลกัมาจากการปรับตวัขึน้ของอตัรากําไรสทุธิ (Net Profit Margin) ท่ีเพิ่มจากร้อยละ 6.7 
ในปี 2556 มาอยู่ท่ีร้อยละ 11.5 ในปี 2557 ประกอบกับอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2557 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี     
ร้อยละ 5.1 จากร้อยละ 3.6 ในปี 2556 สําหรับอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นปรับลดลงจาก 2.52 เท่า ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 มาอยูท่ี่ 1.95 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
 

 
            ……………………………….  
                      (นายวนัจกัร์  บรุณศิริ)  

          กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 


