รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

วันนี้ พรุ่งนี้ ตลอดไป

ที่ที่ชีวิตได้พบกับบ้าน

รายงานประจ�ำปี 2555

1

2

รายงานประจ�ำปี 2555

รายงานประจ�ำปี 2555

3

เพราะไม่ว่าจะอยู่ในระดับความสูงแค่ไหน...ความหมายของค�ำว่าบ้านไม่เคยเปลี่ยน
จากห้องนอนสู่ห้องนั่งเล่น รอบสระว่ายน�้ำ ฟิตเนส ตามทางเดินหรือในลิฟท์ แสนสิริคอนโดมิเนียม
ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างเต็มพื้นที่
บ้านของแสนสิริ เป็นจุดหมายของการเดินทางในชีวิตทุกๆวัน ที่ที่ทุกคนน�ำประสบการณ์ ความทรงจ�ำ
และเรื่องราวที่แตกต่างกันกลับมา ที่ซึ่งชีวิตได้พบกับบ้าน LIFE COMES HOME
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ATTENTION TO DETAIL ของแสนสิริ คือแนวคิดการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยบนพืน้ ฐานของการใช้ชวี ติ และ วิถคี วามเป็นอยู่
ของคนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านรายละเอียดหลากหลายจุดตั้งแต่ทางเข้าโครงการ คลับเฮาส์
จากภายนอกสู ่ ภ ายในตั ว บ้ า น ทุ ก รายละเอี ย ดได้ ถู ก กลั่ น กรองจากความเข้ า ใจและความคิ ด สร้ า งสรรค์
เพื่ อ ให้ บ ้ า นเป็ น พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ บ้ า นของแสนสิ ริ จึ ง เป็ น จุ ด หมายของการเดิ น ทาง
ในชีวิตทุกๆวัน ที่ที่ทุกคนน�ำประสบการณ์ ความทรงจ�ำและเรื่องราวต่างๆ กลับมา บ้านจึงไม่มีเพียงแค่รายละเอียด
แต่เป็นรายละเอียดของชีวิต ที่ที่ชีวิตได้พบกับบ้าน LIFE COMES HOME
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ความฝัน จินตนาการ และการค้นพบชีวิตการท�ำงาน พักผ่อน และการค้นหา “My World” ของแสนสิริ
คือการค้นหาสิ่งที่ทุกคนมี แต่ยังไม่ถูกค้นพบ แสนสิริ จึงให้ความส�ำคัญของการมีพื้นที่ ที่เพียงพอส�ำหรับ
การสร้างสรรค์ โลกของตัวเอง “My World” นี่คือที่ของฉัน
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เขาใหญ่

ขอนแก่น

ภูเก็ต

พัทยา

เชียงใหม่

หัวหิน

การขยายตัวไปยังภูมิภาคอื่นๆ ส�ำหรับแสนสิริ เรามิได้มองว่าเป็นการเข้าไปเพื่อตักตวงผลประโยชน์ ในเชิง
ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมองถึงองค์ประกอบทางด้านอื่นๆ ที่เราจะต้องให้ความสนใจ มีส่วนร่วม
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รายงานประจ�ำปี 2555

13

สารบัญ

14

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

16

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

50

สารประธานกรรมการ

18

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

53

สารประธานอ�ำนวยการ

20

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

66

คณะกรรมการบริษัท

22

ปัจจัยความเสี่ยง

68

คณะกรรมการตรวจสอบ

24

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

76

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

25

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

113

รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2555

26

รายการระหว่างกัน

129

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

30

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

130

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

37

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน

132

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

43

รายงานและงบการเงินรวม

142

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

44

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

157

โครงสร้างรายได้

47

สรุปต�ำแหน่งของรายการที่ก�ำหนด ตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ�ำปี 2555 230

เหตุการณ์ส�ำคัญในรอบปี

49

รายงานประจ�ำปี 2555

รายงานประจ�ำปี 2555

15

ข้อมูลการเงินที่ส�ำคัญ

ล้านบาท 30,087 20,681 18,755

รายได้จากการขายโครงการ

ล้านบาท 28,954 19,769 17,869

กำ�ไรสุทธิ

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท 46,106 36,238 31,190

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท 14,836 11,378

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

อัตราก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

10.03

9.74

10.12

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

2.11

2.18

2.30

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.62

1.63

1.55

อัตราส่วนหนีส้ นิ เฉพาะทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (สุทธิ)

เท่า

1.39

1.38

1.20

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

บาท

0.41

0.29

0.27

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

2.01

1.62

1.37

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม

2553 2554 2555

31,190

28,954

2553 2554 2555

3,019

32.56

2,015

34.23

1,898

33.35

19,769

9,448

ร้อยละ
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ล้านบาท

1,898

อัตราก�ำไรขั้นต้น (รายได้จากธุรกิจหลัก)
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สินทรัพย์รวม

17,869

2,015

ก�ำไรสุทธิ

30,087

3,019

รายได้จากการ
ขายโครงการ

46,106

รายได้รวม

รายได้รวม

36,238

2553

20,681

2554

18,755

2555

2553 2554 2555

2553 2554 2555
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สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2555 นับว่าเป็นปีที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวได้ดี ภายหลังจากภาวะมหาอุทกภัยในปีก่อนหน้า
ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ของไทยที่ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง รวมไปถึ ง การสนั บ สนุ น จากทั้ ง ภาครั ฐ
ที่ ได้ประกาศนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ และการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจการเงินอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้กลุ่มบริษัทแสนสิริมี
การขยายตัวสูงที่สุดในประวัติของการก่อตั้งบริษัท โดยมียอดขายรวมอยู่ที่ 42,593 ล้านบาท เติบโตกว่า
ปีก่อนหน้าเกือบเท่าตัว ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความส�ำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดต่าง ๆ
อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา (เขาใหญ่) ชลบุรี (พัทยา) และขอนแก่น
ในด้ า นการตอบแทนกลั บ คื น สู ่ สั ง คม บริ ษั ท ยั ง คงสานต่ อ ปณิ ธ านในการพั ฒ นาเยาวชนของชาติ ทั้ ง ใน
ด้ า นการศึ ก ษา การกี ฬ าและสุ ข ภาพ โดยได้ ส านต่ อ ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารยู นิ เ ซฟ (UNICEF) ใน
การสนับสนุนกองทุนฉุกเฉินของยูนิเซฟจ�ำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อน�ำเงินไปช่วยเหลือ
เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติหรือน�้ำมือมนุษย์ ในทั่วโลก และในปี 2555 นี้ บริษัท
ได้ขยายกิจกรรมและโครงการออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริษัทได้จัดท�ำ
โครงการ GIVE ที่มีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหา
ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัด นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิด แสนสิริ อคาดิมี่ (Sansiri Academy)
เพื่อเปิดสอนฟุตบอลให้แก่เยาวชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์อนุสรณ์สึนามิอีกด้วย
ส�ำหรับปี 2556 แสนสิริยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ และบริการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงการขยายโครงการออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพสูง เพื่อครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทมั่นใจว่า ประสบการณ์และความทุ่มเทของ
คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะท�ำให้แสนสิริสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง
ความส�ำเร็จของบริษัทคงเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนอันดีจากท่านผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ ลูกค้า
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน นอกจากนี้ การท�ำงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถของคณะกรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ท่ า น เป็ น อี ก
ก�ำลังส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในนามของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด
(มหาชน) จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดี
ในปีต่อ ๆ ไป
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โกวิทย์ โปษยานนท์
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สารประธานอำ�นวยการ
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ทุกระดับราคา และบริการ
ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ ในปี 2555 เป็นปีที่บริษัทประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งในกรุงเทพ ฯ และ
การขยายตัวออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ สามารถสร้างยอดขาย รายได้และผลก�ำไรที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
และจากความส�ำเร็จดังกล่าว บริษัทมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าออกไป
ยังจังหวัดต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต เป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการขยายตัวต่อเนื่องอย่างชัดเจน
ส�ำหรับปี 2555 แสนสิริสามารถสร้างรายรับรวม 30,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับรายรับ
รวมในปี 2554 และมีก�ำไรสุทธิ 3,019 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 0.41 บาท โดยมีรายได้มาจากธุรกิจ
หลักคือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ�ำนวน 28,954 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของ
รายได้รวม โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวจ�ำนวน 9,406 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33
ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์จ�ำนวน 4,635 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด และรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม
จ�ำนวน 14,804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด
จากโครงการที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมากในปีนี้ ท�ำให้บริษัทได้พยายามที่จะน�ำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย
เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าของบริษัท รวมถึงการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้เอง
บริษัทได้เปิดใช้ โรงงานผลิตแผ่นส�ำเร็จรูป (Precast) ที่เริ่มเดินสายการผลิตในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ท�ำให้บริษัทสามารถเพิ่มก�ำลังการผลิตบ้าน และช่วยลดการพึ่งพาแรงงานที่มีทักษะได้เป็นอย่างดี ในด้าน
ลูกบ้านของแสนสิริที่เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามยอดขายที่เติบโตขึ้น บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้ โปรแกรมแสนสิริ แฟมิลี่ (Sansiri Family) เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
และลูกบ้าน เช่นในปีนี้ บริษัทได้จัดคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ด 25 ปี วันของเรายังอยู่ ขึ้นในเดือนธันวาคม
ที่ผ่านมา เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ลูกบ้านของเรา
ส�ำหรับปี 2555 เป็นอีกหนึ่งปีที่พนักงานและผู้บริหารทุกคนของแสนสิริต้องท�ำงานกันอย่างหนัก จากการ
ขยายตัวของบริษัทอย่างมาก บริษัทขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทก�ำลังและความสามารถอย่างเต็มที่
ท�ำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ตามที่วางไว้ ได้เป็นอย่างดี และหวังว่าพนักงานทุกคนมีความ
พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท
ปี 2556 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการขยายตัวไปยังจังหวัดใหม่ ๆ
เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง บริ ษั ท เชื่ อ มั่ น ว่ า จะสามารถสร้ า งการเติ บ โตทั้ ง ในแง่ ย อดขาย รายได้ แ ละผลก� ำ ไรที่ ดี ขึ้ น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้ พนักงาน และคณะผู้บริหารทุกคนจะทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มก�ำลัง
เพื่อให้แสนสิริเป็นผู้น�ำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงมากที่สุดต่อไปรายหนึ่งของประเทศไทย พร้อมจะมุ่ง
การตอบแทนสู่สังคม อันจะน�ำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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อภิชาติ จูตระกูล
ประธานอ�ำนวยการ
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คณะกรรมการบริษัท

1

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
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2

3

4

5

2. นายอภิชาติ จูตระกูล
รองประธานกรรมการ /
ประธานอ�ำนวยการ
4. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ

3. นายมานะ นพพันธ์
กรรมการอิสระ
5. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
กรรมการอิสระ

6

6. นายเศรษฐา ทวีสิน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

7. นายวันจักร์ บุรณศิริ
กรรมการ / ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
9. นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร
กรรมการ

7

8

9

10

8. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
กรรมการ
10. นายพรทัต อมตวิวัฒน์
กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
(คณะกรรมการ CSR)

คณะกรรมการตรวจสอบ

1

2

1

2

3

1. นายมานะ นพพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
     กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
กรรมการตรวจสอบ

24

รายงานประจ�ำปี 2555

3

1. นายเศรษฐา ทวีสิน
ประธานกรรมการ CSR

2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ CSR
3. นายพรทัต อมตวิวัฒน์
กรรมการ CSR
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2555 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เชื่อมั่นว่า การก�ำกับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการ
และโครงสร้างของภาวะผู้น�ำและการควบคุมกิจการ ให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส และ
สร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบ
การมีจริยธรรมที่ดี โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวม บริษัทจึงใส่ใจถึงความส�ำคัญของ
การก�ำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) อันประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ข องบริ ษั ท และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ปั จ จุ บั น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�ำนวน 3 คน โดยมีนายมานะ นพพันธ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
และมีสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 2 คน คือ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และ นายวิรตั น์ เอือ้ นฤมิต
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นการปฏิบัติ
หน้ า ที่ อ ย่ า งมี อิ ส ระ ไม่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการได้ รั บ ข้ อ มู ล และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบริ ษั ท เป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง
สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับ
ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นการประชุมอิสระจากผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
ได้เป็นผลส�ำเร็จ พร้อมทั้งติดตามและสนับสนุนให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการปฏิบัติงานและการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและงบการเงิ น ประจ� ำ ปี ที่ ผ ่ า น
การสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ
ซึ่งพบว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานทางบัญชี
ที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งมีกระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน
เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา โดยไม่มีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระส�ำคัญจากผู้สอบบัญชีเมื่อมี
การสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว
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2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ เหมาะสม และมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่พบประเด็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
แต่ประการใด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นย�้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
3. การสอบทานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ต่ อ รายการดั ง กล่ า วเพื่ อ น� ำ เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ่ อ นเข้ า ท� ำ รายการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ พ บประเด็ น ที่ เ ป็ น
สาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่ง
จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อก�ำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก
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5. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และได้สอบทานผลการตรวจสอบภายใน
ทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบโดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของ
บริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล อีกทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ที่เพียงพอและเหมาะสม และมีการรวบรวมเรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญชี้แจงแนวทางแก้ ไขให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้น�ำไปป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
6. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้มีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มีความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป

โดยยึดหลัก ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความสามารถ
ในการแข่งขัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง การจัดท�ำงบการเงิน
ได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปและมี ก ารเปิ ด เผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งย่อมมีส่วนผลักดันให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน ตรวจสอบได้ และรักษาผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นายมานะ นพพันธ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และท�ำหน้าที่ ได้ โดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูล
ทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทตลอดจน
ผูบ้ ริหารของบริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั อย่างมีคณ
ุ ภาพเยีย่ งมืออาชีพ
และมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมเพียงพอ และมีการก�ำกับดูแลกิจการ
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SOCIAL CHANGE : BUILDING THE FUTURE FOR CHILDREN

ร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อเด็กทุกคน
กิจกรรมเพีอ่ สังคมของแสนสิริ (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึง่ มีชอื่ เรียกว่า Sansiri Social
Change คือความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน
แสนสิริต้องการเข้าใจปัญหาในทุกมิติ จึงร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยไม่เน้นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่ส�ำคัญ
ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน คือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งเป็น
หน่วยงานของสหประชาชาติที่มุ่งสร้างความตระหนักในด้านสิทธิเด็ก เพื่อสร้างหลักประกันให้เด็กทุกคน
ได้รับสิทธิในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
เนื่องจากเล็งเห็นเจตนารมณ์เดียวกัน บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้รับเกียรติในการเข้าเป็นพันธมิตร
ในการสร้างความร่วมมือ การคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิเด็กกับองค์การยูนิเซฟ พร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ
ร่วมกันในการพัฒนาโครงการเพื่อเยาวชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ภาพบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์รว่ มกันระหว่างองค์การยูนเิ ซฟ ประเทศไทย และบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีคณ
ุ โทโมโอะ โฮซูมิ ผูแ้ ทนองค์การยูนเิ ซฟ
ประจ�ำประเทศไทย, ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตยูนิเซฟประจ�ำประเทศไทย, คุณโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
และ คุณเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมของ Social Change ประกอบไปด้วยแนวคิด
• การเริ่มต้นจากภายในองค์กร
• การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า
• การต่อยอดความช่วยเหลือสู่สังคมในวงกว้าง
• การส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก
การเริ่มต้นจากภายในองค์กร
สร้างสถานที่ท�ำงานที่เป็นมิตรต่อเด็กและครอบครัว
แสนสิริตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และมุ่งหวังให้ โครงการเพื่อสังคมที่แสนสิริ
ได้ริเริ่มจัดท�ำ เป็นพลังในการปลูกจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้แก่พนักงาน ลูกบ้าน
และคู่ค้า รวมถึงการเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เริ่มให้ความส�ำคัญ
กับสิทธิเด็ก โดยได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการจัดท�ำโครงการน�ำร่องการเป็นองค์กร
ต้นแบบ องค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก เช่น เจตนารมณ์ในการสนับสนุนสิทธิแม่และเด็ก โดยสนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน โดยการจัดพื้นที่และให้เวลากับพนักงานของแสนสิริในช่วงการกลับ
เข้าสู่การท�ำงานหลังคลอดบุตร เพื่อสนับสนุนให้แม่ ได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป แสนสิริได้สร้าง
ห้องนมแม่ที่ส�ำนักงานที่อาคารสิริภิญโญและอาคารรัชต์ภาคย์ เพื่อความสะดวกในการเก็บน�้ำนมแม่ พร้อม
ตู้เย็นแช่น�้ำนม และอุปกรณ์มาตรฐานที่ค�ำนึงถึงสุขอนามัยเพื่อแม่และเด็ก ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการ
พนักงาน จัดคอร์สอบรมการดูแลเด็กในวัยต่างๆ แสนสิริได้จัดสรรมุมเด็กที่ส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่
เสริมพัฒนาการส�ำหรับเด็ก ด้วยสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสดูแลบุตรของตนเองได้
รวมถึงค�ำนึงถึงความสะอาดกับอุปกรณ์ที่ออกแบบและจัดเตรียมมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ
การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า
เจตนารมณ์ ในการไม่ใช้แรงงานเด็ก
สนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบที่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ การระบุในสัญญาการก่อสร้าง
โครงการ ไม่สนับสนุนผู้ว่าจ้างที่มีการใช้แรงงานเด็กในทุกกรณี และสิทธิในการบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง กรณี
ที่แสนสิริพบว่ามีคู่ค้าที่ละเมิดในเรื่องดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมไปยังทุกจังหวัดต่าง ๆ ที่แสนสิริขยายโครงการ
ออกไป เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และเชียงใหม่
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โครงการ Iodine Please
โครงการที่มุ่งเน้นการรณรงค์ปัญหาเด็กไทยมีไอคิวต�่ำกว่ามาตรฐาน ร่วมกับคู่ค้าต่างๆ ในการสร้างพลังสังคม
ให้เป็นกระบอกเสียงส่งต่อปัญหาถึงรัฐบาล ต่อยอดความส�ำเร็จในการผลักดันจากการออกกฎหมายเพื่อแก้ ไข
โรคขาดสารไอโอดีน โดยก�ำหนดให้เกลือบริโภคทุกชนิดเติมสารไอโอดีน ปัจจุบันแสนสิริยังไม่หยุดนิ่งที่
จะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่องความส�ำคัญของไอโอดีนกับพัฒนาการของเด็ก โดยร่วมมือกับบริษัท
พันธมิตรต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน เช่น งานมหกรรมเสริมสร้าง IQ EQ กับกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

ภาพป้ายสนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็กในสถานก่อสร้างของโครงการแสนสิริ และบริษัทในเครือ

โครงการทดลองพื้นที่ส�ำหรับเด็ก
การท�ำโครงการตัวอย่างในไซต์งานก่อสร้างของแสนสิรใิ ห้มพี นื้ ทีป่ ลอดภัยส�ำหรับเด็ก และขยายเป็นห้องเรียนชัว่ คราว
โดยเริ่มจากโครงการเชโลน่า เขาเต่า และบ้านแสนคราม อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนา
ความเป็นอยูข่ องเด็กในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างให้ปลอดภัย รวมถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาเบือ้ งต้นให้แก่เด็กและเยาวชน

การต่อยอดความช่วยเหลือสู่สังคมในวงกว้าง
แสนสิริร่วมมือกับภาคีในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กอย่างยั่นยืน โดยการศึกษาปัญหา
ในทุกมิติ และรณรงค์ ให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีขึ้น
32
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โครงการ “เล่นด้วยกันปันให้น้อง”
เนื่องจากแสนสิริตระหนักว่าการเล่นส�ำคัญต่อสุขภาวะและพัฒนาการของเด็ก ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางร่างกาย อารมณ์และสังคม อย่างไรก็ดี ยังมีเด็กอีกมากที่ยังขาดแคลนพื้นที่ที่ปลอดภัย อุปกรณ์กีฬา
และของเล่นอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับพัฒนาการของเด็ก แสนสิริจึงได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟในโครงการ
“เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง” หรือ Let’s Play Together ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง
“สิทธิในการเล่นของเด็ก” ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โครงการนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือเด็ก ๆ และเป็นตัวแทนส่งต่อความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิในการเล่นอย่างง่าย ๆ เพียงแค่เข้าร่วม
เล่นและออกแบบเสื้อกีฬาออนไลน์ผ่านช่องทางหลักที่ www.letsplaytogether.com

รายงานประจ�ำปี 2555

33

ที่ผ่านมาทางแสนสิริ และองค์การยูนิเซฟ ได้เดินทางไปสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์กีฬาในโรงเรียนที่แม่ฮ่องสอน
และเชียงใหม่แล้ว

ภาพคุณเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และคุณโทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจ�ำประเทศไทย

โครงการ GIVE
จังหวัดภูเก็ตและแสนสิริ โดยความช่วยเหลือจากส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ภูเก็ต สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ในการท�ำโครงการชื่อ “GIVE” ที่มีจุดประสงค์ ในการสนับสนุน
เสียงของเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจร่วมเขียนอนาคตเมืองภูเก็ต สร้างสารคดี
สะท้อนปัญหาและสร้างโครงการต้นแบบเพื่อสังคมดัวยตนเองผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคสนามโดย
ทีมงานมืออาชีพและทีมผู้สร้างรายการโทรทัศน์ “คนค้นฅน” รวมถึงการจัดเวทีสัมมนาประชาคมเด็ก เพื่อ
สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของเด็กและเยาวชนภูเก็ตให้เป็นจริง
Sansiri Academy
โครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย และมีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล
อย่างถูกต้อง เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล เข้ามาเรียนและฝึกทักษะกับโค้ชระดับอาชีพ
ที่มี License B และ C ไปจนถึงอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ โดยทางแสนสิริได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการเรียน
การสอนที่มีมาตรฐานไว้ ให้เยาวชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ปัจจุบันมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า
4,000 คนในกรุงเทพมหานคร จากจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 สาขา คือ สาขาพุทธมณฑล สาขาประชาชื่น สาขา
รามอิ น ทรา สาขาบางนา และสาขาอั ก ษะ นอกจากนั้ น Sansiri Academy ยั ง ได้ มี พั ฒ นาโครงการ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดความส�ำเร็จของเยาวชน ด้วยการจัดตั้งโครงการ Sansiri Academy Pro ขึ้น
เพื่อท�ำการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่น มาฝึกฝนด้วยโปรแกรมการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
ที่เข้มข้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเหล่านี้ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการ
ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนในโครงการได้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือสโมสรที่มีการสนับสนุนในด้าน
ฟุตบอลอย่างจริงจัง เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อต่อยอดจนสามารถยกระดับตนเองขึ้นไปเล่นระดับ
มืออาชีพ และระดับชาติต่อไปในอนาคต
ในปีนี้ แสนสิริยังเริ่มขยาย Sansiri Academy สนับสนุนศูนย์ฟุตบอลสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเคยมีการ
ฝึกสอนฟุตบอลเด็กๆ และหยุดท�ำไป เนื่องจากขาดงบสนับสนุนในเรื่องของโค้ช และอุปกรณ์ ซึ่งมีเด็ก ครู
และผู้ปกครองจ�ำนวนมาก อยากให้การสอนกลับมาอีกครั้ง แสนสิริจึงน�ำการเอาหลักสูตร Sansiri Academy
รวมถึงโค้ช ไปเปิดสอนเด็กๆ เป็นโครงการน�ำร่องในจังหวัดภูเก็ต

ภาพการลงพื้นที่ไปมอบอุปกรณ์กีฬาในโครงการ “เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง” ที่โรงเรียนหย่อมบ้านห้วยฮุง และบ้านห้วยฟาน ในอ�ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รวมถึงโรงเรียนตชด. ห้วยจะค่าน อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

การส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก
เจตนารมณ์ ในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศไทย และประเทศต่างๆ
ทั่วโลก ผลก�ำไรบางส่วนตอนปลายปีของแสนสิริ จะถูกสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉิน
ขององค์การยูนิเซฟ ส�ำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรประเทศไทยที่ ได้มีส่วนช่วยเด็กจ� ำนวนมากที่
ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ
เหตุการณ์รุนแรง หรือสงคราม ในการได้รับบริการด้านสุขภาพ น�้ำดื่มที่สะอาดและบริการอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
เช่น ภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเฮติ
เพราะการร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นสิ่งที่แสนสิริมุ่งเน้น แสนสิริจึงได้ท�ำแคมเปญร่วมกับองค์การยูนิเซฟ
เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์การช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉิน ให้ภาคเอกชนรายอื่นได้รับรู้ถึงช่องทางการ
ช่วยเหลือ โดยลงในสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “แสนสิริ”) ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 มีชื่อย่อ
หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “SIRI” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2527 ประกอบธุรกิจหลัก
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดเมื่อปี 2538 และ
น�ำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 11,641,569,085.56 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
7,882,483,899 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท โดยมีทุนที่เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 8,434,257,771.93 บาท
บริ ษั ท มี ส� ำ นั ก งานแห่ ง ใหญ่ ตั้ ง อยู ่ ที่ เ ลขที่ 475 อาคารสิ ริ ภิ ญ โญ ถนนศรี อ ยุ ธ ยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2201-3905 และ 0-2201-3906
โทรสาร
0-2201-3904
Home Page
www.sansiri.com
โดยมีบริษัทย่อยที่เข้าร่วมลงทุน ดังนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

90,000,000 บาท แบ่งเป็น
ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 90,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000
บาท

100

ภาพของแคมเปญที่แสนสิริร่วมกับองค์การยูนิเซฟเพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์การช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉิน
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ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทกิจการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ทุนช�ำระแล้ว

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2306-8000
โทรสาร 0-2306-8029
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2306-8000
โทรสาร 0-2306-8029
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษทั เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
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ธุรกิจพัฒนา
10,000,000 บาท แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

ธุรกิจพัฒนา
100,000,000 บาท
อสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น หุ้นสามัญ
10,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

ธุรกิจพัฒนา
20,000,000 บาท แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

ทุนช�ำระแล้ว

ธุรกิจพัฒนา
3,000,000 บาท แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

ธุรกิจพัฒนา
10,000,000 บาท แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

ธุรกิจพัฒนา
20,000,000 บาท แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น
รวมทั้งธุรกิจ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
บริการด้าน
การแพทย์
เสริมความงาม
บ�ำรุงสุขภาพ
และเมดิคัล สปา

100
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ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทกิจการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ทุนช�ำระแล้ว

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
380 ถนนปัญญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2915-5390-2
โทรสาร 0-2915-5501
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2/2 อาคารภักดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2253-1010
โทรสาร 0-2253-9625

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด”)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
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ธุรกิจพัฒนา
600,000,000 บาท แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น
รวมทั้งธุรกิจ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
นายหน้า,
บริหารงานขาย,
บริหารและ
จัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย์

100

ธุรกิจพัฒนา
2,500,000 บาท แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
และกิจการ
โรงเรียนในชื่อ
“โรงเรียนสาธิต
พัฒนา”

40,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท

ทุนช�ำระแล้ว

ธุรกิจบริการให้ 1,000,000 บาท แบ่งเป็น
ค�ำปรึกษาทาง หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
ธุรกิจและจัดการ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
องค์กร

100

ธุรกิจพัฒนา
2,500,000 บาท แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

85

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

100

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 14
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7333
โทรสาร 0-2661-7893

ธุรกิจพัฒนา
1,000,000 บาท แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

ธุรกิจตรวจสอบ 5,000,000 บาท แบ่งเป็น
อาคาร
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 16
ธุรกิจพัฒนา
10,000,000 บาท แบ่งเป็น
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633

100

บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง
Sansiri Global Investment PTE LTD
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์) Holding
3 PHILLIP STREET
Company
#18-00 COMMERCE POINT
SINGAPORE (048693)

50,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000
หุ้น

100

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 		
: 0 2229 2800
โทรสาร 			
: 0 2654 5427
TSD Call center
: 0 2229 2888
E-mail 		
: TSDCallCenter@set.or.th
Website		
: http://www.tsd.co.th
ผู้สอบบัญชี
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 		
: 0 2264 0777
โทรสาร 			
: 0 2264 0790

บริษทั ย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุน้ โดยทางอ้อมผ่าน Sansiri Global Investment Pte. Ltd
Sansiri Guernsey (2009) Limited
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ธุรกิจพัฒนา
10,000 ปอนด์ แบ่งเป็น
Guernsey)
โครงการ
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
La Tonnelle House Les
อสังหาริมทรัพย์
Banques St Sampson
เพื่อขายและ/
GUERNSEY GY1 3HS
หรือเพื่อเช่าใน
ประเทศอังกฤษ
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100%

100% บจ. อาณาวรรธน์

85% บจ. แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง

100% บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

100% บจ. เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์

100% บจ. ปภานัน

100% บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ

100% บจ. แสนสิริ เวนเจอร์

100% บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้

100% บจ. พิวรรธนา

100%
100% บจ. ชนชัย

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์

บจ. แสนสิริ แลนด์
บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้
(ธุรกิจตรวจสอบอาคาร)

และจัดการองค์กร)

บจ. ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา

100% (ธุรกิจบริการให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

100% (กิจการโรงเรียน ในชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”)

บ�ำรุงสุขภาพ และเมดิคัล สปา)

100% (ธุรกิจบริการด้านการแพทย์ เสริมความงาม

บจ. ปภานัน

100% บมจ. แสนสิริ (ธุรกิจโรงแรม)

100%

บริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์)

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

100% (ธุรกิจนายหน้า, บริหารงานขาย,

ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ
หมายถึง ถือหุ้นโดยตรง
หมายถึง ถือหุ้นโดยอ้อม

100%

Sansiri Guernsey
(2009) Limited
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
Guernsey)(ธุรกิจพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายและ/หรือเพื่อเช่าในประเทศ
อังกฤษ)

Sansiri Global Investment
Ltd (Holding Company)
100% Pte
(ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
สิงคโปร์)

ธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
แสนสิริมีบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้น 18 บริษัท อันประกอบด้วยแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยที่
แสนสิริถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมโครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท โดย
จ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

พลัส พร็อพเพอร์ตี้
100% บจ.
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างรายได้
นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
แสนสิ ริ แ บ่ ง การด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม บริ ษั ท ในลั ก ษณะการก� ำ กั บ แบบรวมกลุ ่ ม (Consolidated
Supervision) ซึ่งสามารถจ�ำแนกตามนโยบายการลงทุน ได้ดังนี้
1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อันประกอบด้วย
ก. โครงการเพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ โฮม ออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ส�ำหรับทุก
กลุ่มลูกค้าทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ (เช่น จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน แสนสิริได้เปิดโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตส�ำเร็จรูป (พรีคาส) เพื่อช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ อีกทางหนึ่งด้วย
ข. โครงการเพื่อเช่า ในลักษณะของการลงทุนในอาคารส�ำนักงานให้เช่า โดยรับผลตอบแทนเป็นอัตรา
ค่าเช่ารายเดือน รวมไปถึงการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ ในรูปแบบการขายสิทธิการเช่า
ให้แก่ลูกค้า
2.กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งด�ำเนินธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ครบวงจร ได้แก่
• บริ ก ารด้ า นการบริ ห ารและจั ด การด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ค รอบคลุ ม บริ ก ารตั ว แทนซื้ อ -ขาย
อสังหาริมทรัพย์ (Brokerage Service) การบริหารด้านการขายโครงการ (Sales Management)
บริการให้ค�ำปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Consultancy)
และการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management)
• บริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)
• ธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)
• บริการทางการแพทย์ เสริมความงาม (Medical Spa) ซึง่ ปัจจุบนั ด�ำเนินงานภายใต้ชอื่ “S Medical Spa”
• กิจการโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินงานภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”
• กิจการบริหารงานด้านบุคลากรให้กับโรงเรียนสาธิตพัฒนา

โครงสร้างรายได้จ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2553-2555 มีดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ / บริการ

ดำ�เนินการ
โดย

การถือหุ้น
ของบริษัท
(ร้อยละ)

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2555

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2554

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2553

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย
- ประเภทบ้านเดี่ยว

- ประเภททาวน์เฮาส์

- ประเภทคอนโดมิเนียม

SIRI, PW, AW,
RED, CC,
PPN, PPS
SIRI, PW, AW,
PLUS, PPV,
CC, PPN
SIRI, PW, AW,
RED, CC,
SV, PPN,
NED, PLUS,
PPV, PPS,
TOUCH

-, 100, 100, 9,406
100, 100,
100, 100
-, 100, 100, 4,635
100, 100,
100, 100
-, 100, 100, 14,913
100, 100,
100, 100,
100, 100,
100, 100,
100

31.3 7,099

34.3 6,788

36.2

15.4 3,372

16.3 3,081

16.4

49.6 9,299

45.0 8,000

42.7

เพื่อให้เช่า
- รายได้จากโครงการเพือ่ เช่า PPN, PCH 100, 85
- รายได้สทิ ธิการเช่าตัดบัญชี CC, SUN
2) ธุรกิจบริการ
อสังหาริมทรัพย์

SIRI, PLUS,
TOUCH,
PPN, NED,
SPC, SL

113

0.4

113

0.5

156

0.8

100, 100

44

0.1

43

0.2

43

0.2

-, 100,
100,
100, 100,
100, 100

710

2.4

616

3.0

527

2.8

3.กลุ่มธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้ง Sansiri Global Investment PTE
LTD เพื่อเป็นฐานในการลงทุนในต่างประเทศ โดยมี Sansiri Guernsey (2009) Limited ด�ำเนินการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและ/หรือเพื่อเช่าในประเทศอังกฤษ
46
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เหตุการณ์ส�ำคัญในรอบปี
ผลิตภัณฑ์ / บริการ

ดำ�เนินการ
โดย

การถือหุ้น
ของบริษัท
(ร้อยละ)

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2555

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2554

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2553

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

3) รายได้อื่น ๆ เช่น
- ดอกเบี้ยรับ

32

0.1

26

0.1

23

0.1

- รายรับค่าส่วนกลางหมู่บ้าน

61

0.2

64

0.3

54

0.3

- รายรับค่าเปลี่ยนสัญญาและยึดเงินจอง

55

0.2

25

0.1

42

0.2

119

0.4

25

0.1

40

0.2

- รายได้อื่น
รวมรายได้
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของรายได้ (ร้อยละ)
หมายเหตุ -

SIRI
หมายถึง
PLUS
หมายถึง
CC
หมายถึง
SV
หมายถึง
PW
หมายถึง
AW
หมายถึง
SL
หมายถึง
RED
หมายถึง
PPV
หมายถึง
PPS
หมายถึง
PCH
หมายถึง
SUN
หมายถึง
TOUCH หมายถึง
PPN
หมายถึง
NED
หมายถึง
SPC
หมายถึง
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30,087 100.0 20,681 100.0 18,755 100.0
45.5

10.3

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท เอส.ยู.เอ็น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท คลับเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด”)

17.4

มีนาคม 2555
จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท โรจน์นฤมิต จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) โดย
การจ�ำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ จ�ำนวน 108,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 6.25 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น
680,000 บาท เนื่องจากบริษัท โรจน์นฤมิต จ�ำกัด มิได้ประกอบธุรกิจใด ๆ ทั้งนี้ เงินที่ ได้จากการจ�ำหน่าย
จะได้น�ำไปใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท
เมษายน 2555
แสนสิริเปิดโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป (พรีคาส) แห่งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจ โดยท�ำการผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปส�ำหรับใช้ ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทดแทนวิธีการก่อสร้าง
แบบเดิม (ก่ออิฐ ฉาบปูน) หรือท�ำการขึ้นรูปส�ำเร็จภายในที่ตั้งโครงการ ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตแบบ
Semi-Automated Carousel System ซึ่งมีจุดเด่นทางด้านความแม่นย�ำในการก�ำหนดขนาดชิ้นงาน
สามารถท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราก�ำลังการผลิตสูงสุด 52,000 ตารางเมตรต่อเดือน หรือประมาณ
150 หลังต่อเดือน ส่งผลให้แสนสิริสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือ
อีกทั้งยังสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้แสนสิริสามารถส่งมอบบ้านได้
รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
พฤษภาคม 2555
จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์)
มิถุนายน 2555    
เปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย ดังนี้
บริษัท เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด เปลี่ยนเป็น “บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด”
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(2) ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ระดับ
ราคา

ประเภทผลิตภัณฑ์
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

ทาวน์เฮาส์ / โฮม ออฟฟิศ

คอนโดมิเนียม

สูง

> 10.10 ล้านบาทต่อยูนิต

> 7.10 ล้านบาทต่อยูนิต

> 120,000 บาทต่อตรม.

ปาน
กลาง

5.10 – 10.10 ล้านบาทต่อยูนติ

3.10 – 7.10 ล้านบาทต่อยูนติ

80,000-120,000 บาทต่อตรม.

Shophouse Phuket

Shophouse
Phuket
Shophouse
Phuket

Shophouse Phuket

Shophouse Phuket

Shophouse Phuket

ต�่ำ
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2.51 – 5.10 ล้านบาทต่อยูนติ
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Shophouse
Phuket
Shophouse
1.20
– 3.10 ล้Phuket
านบาทต่
อยูนติ 60,000-80,000 บาทต่อตรม.
Shophouse Phuket

แสนสิริพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมี
ผลิตภัณฑ์ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ โฮม ออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุก
ระดั บ ราคา เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ ่ ม ที่ แ ตกต่ า งกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
แสนสิริในทุกระดับราคา ยังคงคุณภาพตามมาตรฐานของแสนสิริ ส�ำหรับแผนการพัฒนาโครงการ
ของแสนสิริในปี 2555 แสนสิริยังคงมุ่งเน้นการขยายโครงการให้ครอบคลุมในทุกระดับราคา และ
มุ่งเน้นการขยายการพัฒนาโครงการไปยังอ�ำเภอ จังหวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ
จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี อ�ำเภอหัวหิน เขาใหญ่ และชะอ�ำ เป็นต้น โดยแสนสิริ
ได้เปิดตัวโครงการทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม รวมจ�ำนวน 51 โครงการ แบ่งเป็น
โครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน 27 โครงการ และโครงการในต่างจังหวัด
อีกจ�ำนวน 24 โครงการ อย่างไรก็ดี ส�ำหรับการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด แสนสิริจะเริ่มต้น
ที่ ก ารพั ฒ นาโครงการคอนโดมิ เ นี ย มขนาดเล็ ก ซึ่ ง มี มู ล ค่ า โครงการไม่ สู ง นั ก ภายใต้ แ บรนด์
“เดอะ เบส และ ดีคอนโด” เป็นหลัก และหากได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี แสนสิริจะ
ขยายการพัฒนาโครงการไปยังบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียมที่มีระดับราคาสูงขึ้น
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ อีกด้วย
1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
แสนสิริมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าซึ่งก่อให้เกิดรายรับอย่างต่อเนื่อง (Recurring
Income) แบ่งเป็น อาคารส�ำนักงานให้เช่า 2 แห่ง ได้แก่ อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา และ
อาคารภักดี ถนนวิทยุ นอกจากนี้ แสนสิริยังมีโครงการขายสิทธิการเช่าอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย
โครงการ ซัน สแควร์ สีลม ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ และโครงการ บ้านแสนสิริ ซึ่งมีลักษณะเป็น
อาคารที่พักอาศัย
2. ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
2.1 ธุรกิจด้านการบริการอสังหาริมทรัพย์  
ธุ ร กิ จ ด้ า นการบริ ก ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ด� ำ เนิ น งานโดยบริ ษั ท พลั ส พร็ อ พเพอร์ ตี้ จ� ำ กั ด
(“พลั ส ”) เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ส ่ ง เสริ ม กั น กั บ ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ขายได้ เป็ น อย่ า งดี โดย
นอกจากจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่ครบวงจร ยังเป็นแหล่งกระแสรายรับ
ที่ต่อเนื่องส�ำหรับแสนสิริ และเอื้ออ�ำนวยให้แสนสิริสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เพื่อน�ำมา
พั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดต่ อ ไป โดยธุ ร กิ จ ด้ า นการ
บริการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ (1) บริการตัวแทนซื้อ ขาย เช่า
อสังหาริมทรัพย์และบริหารงานขายโครงการ (2) การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ทั้งการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานจ�ำนวน 149 โครงการ มีพื้นที่บริหารรวมทั้งสิ้น
3.27 ล้านตารางเมตร (ข้อมูลสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555) และ (3) การบริการให้ค�ำปรึกษา
ด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งก่อนเริ่มและระหว่างการด�ำเนินโครงการ โดยครอบคลุมด้านการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ การส�ำรวจและศึกษาตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
และการจั ด ท� ำ แผนฟื ้ น ฟู โ ครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ก ารตรวจสอบอาคาร
ซึ่งด�ำเนินงานโดย บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
2.2 ธุรกิจด้านการศึกษา
ปัจจุบัน แสนสิริประกอบกิจการโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
เพิ่มแหล่งรายได้จากกิจการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องแล้ว (Recurring Income) ยังเป็นการสร้าง
โอกาสในการขยายธุรกิจ และสร้างผลประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของแสนสิ ริ เนื่ อ งจากโรงเรี ย นสาธิ ต พั ฒ นาตั้ ง อยู ่ ใ กล้ บ ริ เ วณโครงการที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของแสนสิ ริ
หลายแห่ง
2.3 ธุรกิจโรงแรม
ปัจจุบัน แสนสิริ มีธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ “คาซา เดล มาเร” ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน 46 ห้องพัก บนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา
2.4 ธุรกิจเมดิคัล สปา
แสนสิริ มีธุรกิจเมดิคัล สปา ด�ำเนินการผ่านบริษัท ปภานัน จ�ำกัด ภายใต้ชื่อ “S Medical
Spa” ปัจจุบันเปิดด�ำเนินการ ณ อาคารภักดี ถนนวิทยุ นอกจากนี้ “S Medical Spa” ได้เพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิด“seaSpa” บริการสปา แบบครบวงจร ณ โรงแรม คาซา เดล มาเร
โดยเริ่มเปิดด�ำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 เป็นต้นมา นับว่าแสนสิริสามารถใช้ประโยชน์
จากธุ ร กิ จ ที่ มี ใ นปั จ จุ บั น มาสร้ า งผลประโยชน์ ร ่ ว ม (Synergy) ในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และ
ความแตกต่างให้กับธุรกิจโรงแรมได้เป็นอย่างดี
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1. การตลาด
ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปี 2555 ยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 ปัจจัยหลัก
มาจากนโยบายของรั ฐ บาลที่ ยั ง คงสนั บ สนุ น และเอื้ อ ต่ อ การเติ บ โตของภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น
นโยบายการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 และจะสิ้นสุดลง
ในเดือนธันวาคม 2555 โครงการบ้านหลังแรกในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลา
ของโครงการออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2556 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2555 ประกอบกับ
อั ต ราดอกเบี้ ย สิ น เชื่ อ ของธนาคารยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ ส� ำ หรั บ ช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกของปี 2555 สภาพ
เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในระยะการฟื้นฟู หลังจากได้รับผลกระทบ
จากเหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ใ นช่ ว งไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ดั ง กล่ า วได้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ก� ำ ลั ง ซื้ อ ของผู ้ บ ริ โ ภคบางกลุ ่ ม และยั ง คงเป็ น ผลทางจิ ต วิ ท ยา ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคที่
ยั ง คงไม่ มั่ น ใจถึ ง เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ซ�้ ำ อี ก ในปี 2555 หรื อ ไม่ เลื อ กตั ด สิ น ใจที่ จ ะชะลอ
การซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ออกไป ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริงจะให้ความส�ำคัญกับ
การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย โดยค�ำนึงถึงรูปแบบที่อยู่อาศัยและท�ำเลที่ตั้งมากขึ้น ท�ำให้ตลาดคอนโดมิเนียม
กลับมาได้รับความนิยมและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในปี 2555 ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย
ได้ ข ยายการพั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ อกไปยั ง ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น และอ�ำเภอ
หั ว หิ น โดยมี ปั จ จั ย ส่ ง เสริ มจากราคาที่ ดิน ในภู มิภ าคอื่ น ๆที่ ยั ง คงอยู ่ ในระดั บต�่ ำ ประกอบกั บที่ ดิน ใน
กรุงเทพมหานครมีจ�ำนวนจ�ำกัด ตลอดจนการประกาศใช้ผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครฉบับใหม่
ในเดือนพฤษภาคม 2556 ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ท�ำให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวและเร่งขยาย
การลงทุนเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของธุรกิจออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ
นอกจากนี้ ในปี 2555 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นทั้ง
จากราคาวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งและค่ า แรง อั น เนื่ อ งมาจากนโยบายอั ต ราค่ า แรงขั้ น ต�่ ำ ของรั ฐ บาล และภาวะ
การขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายเล็ก
ที่มีการพึ่งพาแรงงานมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้ลดการพึ่งพาแรงงานโดยการน�ำเทคโนโลยีและ
วัสดุส�ำเร็จรูปมาใช้ ในการก่อสร้างมากขึ้น ส�ำหรับการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต
คาดว่ายังคงรุนแรงจากผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นหลัก โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะมีกลยุทธ์ ใน
การแข่งขันที่ชัดเจนและขยายไปครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม โดยให้ความส�ำคัญกับตลาดระดับกลางและ
ตลาดภูมิภาคมากขึ้น ท�ำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต้องปรับกลยุทธ์ ในการท�ำธุรกิจ
ศึกษาช่องทางการตลาด พัฒนานวัตกรรมของการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถแข่งขัน
กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ได้ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ยังคงมีความได้เปรียบในด้าน
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ความน่าเชื่อถือในตราสินค้า ความสามารถในการดูแลและบริการลูกค้า และจะมีส่วนในการก�ำหนด
ราคาได้มากกว่า รวมทัง้ ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ ได้ โดยกิจกรรมการตลาดจัดเป็นอีกหนึง่ ปัจจัย
ที่สามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.  กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ปี 2555 เป็นปีที่แสนสิริขยายตัวทางธุรกิจและเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านการรุกตลาดใน
จั ง หวั ด ส� ำ คั ญต่าง ๆ ตลอดจนการขยายโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโ ภคมากขึ้น กิจกรรมทาง
การตลาดจึงถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการผลักดันธุรกิจและกระตุ้นผู้บริโภค
ในส่วนของกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของแสนสิริในปี 2555 นั้น เริ่มต้นด้วยการจัดงาน
“Sansiri Life Comes Home” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่สยามพารากอน ในงานนี้ได้รวบรวม
โครงการทั้งหมดของแสนสิริ ทั้งโครงการที่เปิดขายแล้วและโครงการใหม่รวมจ�ำนวนกว่า 40 โครงการ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการของแสนสิริสามารถเยี่ยมชม สอบถามข้อมูล และเปิดจองโครงการภายในงาน
อี ก ด้ ว ย กิ จ กรรมนี้ นั บ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในด้ า นการขายและสามารถกระตุ ้ น
ความเคลื่อนไหวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้ตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจในโครงการของ
แสนสิริอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรก
ส�ำหรับช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากแสนสิริได้เปิดตัวโครงการทาวน์เฮาส์พร้อมกันจ�ำนวนหลายโครงการ
แสนสิริจึงได้จัดท�ำแคมเปญโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและ
สร้างความสนใจให้กับผู้บริโภค โดยแคมเปญดังกล่าว มีชื่อว่า “My World My Passion” ซึ่งบ่งบอก
ถึงแนวคิดของแสนสิริในเรื่องของความแตกต่างและการน�ำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างชัดเจน
ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 แสนสิริมีโครงการในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แสนสิริจึง
ได้จัด “Sansiri Home Tour” หรือบูธที่ท�ำหน้าที่แนะน�ำแบรนด์แสนสิริและโครงการต่าง ๆ ให้ผู้บริโภค
ได้รู้จัก โดยหมุนเวียนไปตามจังหวัดใหญ่ ๆ ที่แสนสิริได้ด�ำเนินโครงการแล้วหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ และการขยายแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตให้มีสุนทรียภาพ
ยั ง คงเป็ น สิ่ ง ที่ แ สนสิ ริ ด� ำ เนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะสร้ า งให้ แ สนสิ ริ เ ป็ น แบรนด์
อันดับหนึ่งในดวงใจของผู้บริโภค ในการนี้ แสนสิริได้จับมือกับแบรนด์ชั้นน�ำหลายแห่งของไทย อาทิ
Pasaya ปัญญ์ปุริ Tea Number 57 และ ASAVA รวมถึงบริษัทระดับโลก อาทิ Universal
Music เพื่อสร้างสรรค์ “Sansiri Collection” ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ผ้าพันคอ ชาปรุงพิเศษ เครื่องหอม
รวมถึงอัลบั้มเพลงพิเศษ ซึ่งของทุกชิ้นล้วนถูกจัดท�ำขึ้นมาโดยเฉพาะกับแสนสิริเท่านั้น เพื่อเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคทั่วไป มีโอกาสสัมผัสกับแบรนด์และแนวคิดของแสนสิริได้ ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้
แสนสิ ริ ยั ง จั บ มื อ กั บ ภาพยนตร์ ค ่ า ยใหญ่ ข องไทยอย่ า ง GTH ในการร่ ว มสนั บ สนุ น ภาพยนตร์
เรื่อง รักเจ็ดปี ดีเจ็ดหน ซึ่งโครงเรื่องและท�ำเลในการถ่ายท�ำมีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงกลุ่มอายุ
และโครงการที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของแสนสิ ริ แสนสิ ริ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โดยให้ ใ ช้ ส ถานที่ จ ริ ง ของโครงการใน
การถ่ายท�ำภาพยนตร์ นับว่าเป็นการท�ำการตลาดรูปแบบหนึ่งซึ่งช่วยให้แสนสิริมีโอกาสได้พูดคุยและ
น�ำเสนอข้อมูลกับผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งที่แสนสิริยังไม่ได้มีการสื่อสารด้วยมากนัก
ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตลาด
แบบดิจิตัล ซึ่งแสนสิริได้จัดหาซอฟท์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของแสนสิริมียอด
ผู้เข้าชมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการริเริ่มจัดท�ำเว็บไซต์ที่จะท�ำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างลูกบ้านกับ
ลูกบ้าน ในแง่มุมที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกัน อาทิ Say Swop ที่สนับสนุนให้ลูกบ้านน�ำเอาของที่
ไม่ได้ ใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ในปี 2555 แสนสิริได้เปิดให้บริการ “แสนสิริ เลาจน์ (Sansiri Lounge)” ใน 3 ท�ำเลด้วยกัน
ประกอบด้วย (1) ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (2) อ�ำเภอหัวหิน และ (3) Central Festival
จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นสถานที่ส�ำหรับลูกบ้านของแสนสิริสามารถเข้ามาใช้งานและรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้
รวมทั้งยังเป็นสถานที่ส�ำหรับจัดกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ (Contact
Point) ระหว่างแบรนด์แสนสิริกับผู้บริโภค ซึ่งการเปิดให้บริการของแสนสิริ เลาจน์ นั้น ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี สะท้อนได้จากจ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวัน
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สรุปสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2555
นอกเหนื อ ไปจากกิ จ กรรม Sansiri Family ที่ แ สนสิ ริ ไ ด้ จั ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ๆ เดื อ น เช่ น
Homecare หรือ House Warming แล้ว ในช่วงปลายปี 2555 แสนสิริได้มีโอกาสร่วมสนับสนุน
คอนเสิร์ตแบบ เบิร์ด เบิร์ด โดยได้จัดรอบพิเศษให้แก่ลูกบ้านแสนสิริและพันธมิตรต่างๆ ได้เข้าชม
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารจั ด เตรี ย มเนื้ อ หาในคอนเสิ ร ์ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ แ สนสิ ริ ต ้ อ งการสื่ อ สารกั บ คนดู
อย่างกลมกลืนอีกด้วย
กิจกรรมการตลาดทุกอย่างที่ ได้ด�ำเนินการมาดังกล่าวนั้น เป็นกิจกรรมการตลาดที่แสนสิริตั้งใจที่จะ
ให้ครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่ม ซึ่งนับได้ว่าประสบความส�ำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ดังจะเห็นได้จาก
ผลตอบรั บ ที่ ดีข องลู ก ค้ า ที่ ยั ง คงให้ ค วามสนใจและเลื อ กจองโครงการของแสนสิ ริ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้ ง โครงการในกรุ ง เทพมหานครและต่ า งจั ง หวั ด นอกจากนี้ กิ จ กรรมการตลาดดั ง กล่ า ว ยั ง สร้ า ง
ความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์แสนสิริ ทั้งต่อกลุ่มลูกค้าแสนสิริในปัจจุบัน รวมถึงผู้ที่เริ่มมองหาที่อยู่อาศัยใน
อนาคตอีกด้วย
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สถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยว
จ�ำนวนยูนิตเสนอขายโดยรวมของตลาดบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 มีจ�ำนวน 24,442 ยูนิต จาก
จ�ำนวน 433 โครงการ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 3 หรือลดลง 786 ยูนิต เมื่อเทียบกับครึ่งหลังของ
ปี 2554 เนื่องจากผู้ประกอบการเน้นระบายสินค้าที่คงเหลือมาจากปีก่อนหน้า เพื่อป้องกันภาวะอุปทาน
ล้นตลาด ส�ำหรับจ�ำนวนยูนิตเสนอขายใหม่ในครึ่งหลังของปี 2555 มีจ�ำนวนลดลงเช่นกัน โดยจ�ำนวนยูนิต
เสนอขายใหม่มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,847 ยูนิต ลดลงร้อยละ 33 หรือลดลง 1,417 ยูนิต จากช่วงเดียวกันใน
ปี 2554 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาวะอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งส่งผลให้ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง
และหลายโครงการต้องเผชิญกับปัญหาการขายที่ล่าช้ากว่าก�ำหนด ประกอบกับมีอุปสรรคทางด้านเงินทุน
หมุนเวียน ผู้ประกอบการบางรายนั้นได้เริ่มให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในโครงการแนวสูงและโครงการ
ต่ า งจั ง หวั ด เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ด้ ว ย โดยพื้ น ที่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี จ� ำ นวนยู นิ ต เสนอขายลดลงสู ง สุ ด ที่
ร้อยละ 24 มาอยู่ที่จ�ำนวน 3,372 ยูนิต ขณะที่พื้นที่ทางทิศตะวันตกมีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายเพิ่มขึ้นสูงสุด
ที่ร้อยละ 35 มาอยู่ที่ 7,836 ยูนิต จากจ�ำนวนยูนิตเสนอขายใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวสูงสุด เนื่องจากพื้นที่ทาง
ทิศตะวันตกได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการก่อสร้างทางคมนาคม อาทิ โครงการถนนพระเทพตัดใหม่
ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนพรานนกและถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถนนราชพฤกษ์และถนนวงแหวนรอบนอกด้าน
ตะวันออก และโครงการเชื่อมต่อสะพานเกียกกายและถนนกาญจนาภิเษก ดังตาราง 1 จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย
ส่วนใหญ่นั้น แบ่งเป็นสัดส่วนของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ร้อยละ 61 และผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกร้อยละ 39
อย่ า งไรก็ ต าม จ� ำ นวนยู นิ ต เสนอขายจากผู ้ ป ระกอบการรายใหญ่ มี สั ด ส่ ว นลดลงถึ ง ร้ อ ยละ 17 อี ก ทั้ ง
มี ส ่ ว นแบ่ ง การตลาดลดลงถึ ง ร้ อ ยละ 11 เมื่ อ เที ย บกั บช่ ว งเดี ย วกั นในปี ก ่ อ นหน้ า ทั้ ง นี้ ผู ้ ประกอบการ
รายใหญ่ที่แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ความน่าเชื่อถือในตราสินค้า ความสามารถในการดูแลและบริการลูกค้า และจะมีส่วนในการก�ำหนด
ราคาได้มากกว่า รวมทัง้ ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ ได้ โดยกิจกรรมการตลาดจัดเป็นอีกหนึง่ ปัจจัย
ที่สามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.  กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ปี 2555 เป็นปีที่แสนสิริขยายตัวทางธุรกิจและเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านการรุกตลาดใน
จั ง หวั ด ส� ำ คั ญต่าง ๆ ตลอดจนการขยายโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโ ภคมากขึ้น กิจกรรมทาง
การตลาดจึงถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการผลักดันธุรกิจและกระตุ้นผู้บริโภค
ในส่วนของกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของแสนสิริในปี 2555 นั้น เริ่มต้นด้วยการจัดงาน
“Sansiri Life Comes Home” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่สยามพารากอน ในงานนี้ได้รวบรวม
โครงการทั้งหมดของแสนสิริ ทั้งโครงการที่เปิดขายแล้วและโครงการใหม่รวมจ�ำนวนกว่า 40 โครงการ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการของแสนสิริสามารถเยี่ยมชม สอบถามข้อมูล และเปิดจองโครงการภายในงาน
อี ก ด้ ว ย กิ จ กรรมนี้ นั บ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในด้ า นการขายและสามารถกระตุ ้ น
ความเคลื่อนไหวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้ตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจในโครงการของ
แสนสิริอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรก
ส�ำหรับช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากแสนสิริได้เปิดตัวโครงการทาวน์เฮาส์พร้อมกันจ�ำนวนหลายโครงการ
แสนสิริจึงได้จัดท�ำแคมเปญโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและ
สร้างความสนใจให้กับผู้บริโภค โดยแคมเปญดังกล่าว มีชื่อว่า “My World My Passion” ซึ่งบ่งบอก
ถึงแนวคิดของแสนสิริในเรื่องของความแตกต่างและการน�ำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างชัดเจน
ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 แสนสิริมีโครงการในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แสนสิริจึง
ได้จัด “Sansiri Home Tour” หรือบูธที่ท�ำหน้าที่แนะน�ำแบรนด์แสนสิริและโครงการต่าง ๆ ให้ผู้บริโภค
ได้รู้จัก โดยหมุนเวียนไปตามจังหวัดใหญ่ ๆ ที่แสนสิริได้ด�ำเนินโครงการแล้วหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ และการขยายแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตให้มีสุนทรียภาพ
ยั ง คงเป็ น สิ่ ง ที่ แ สนสิ ริ ด� ำ เนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะสร้ า งให้ แ สนสิ ริ เ ป็ น แบรนด์
อันดับหนึ่งในดวงใจของผู้บริโภค ในการนี้ แสนสิริได้จับมือกับแบรนด์ชั้นน�ำหลายแห่งของไทย อาทิ
Pasaya ปัญญ์ปุริ Tea Number 57 และ ASAVA รวมถึงบริษัทระดับโลก อาทิ Universal
Music เพื่อสร้างสรรค์ “Sansiri Collection” ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ผ้าพันคอ ชาปรุงพิเศษ เครื่องหอม
รวมถึงอัลบั้มเพลงพิเศษ ซึ่งของทุกชิ้นล้วนถูกจัดท�ำขึ้นมาโดยเฉพาะกับแสนสิริเท่านั้น เพื่อเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคทั่วไป มีโอกาสสัมผัสกับแบรนด์และแนวคิดของแสนสิริได้ ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้
แสนสิ ริ ยั ง จั บ มื อ กั บ ภาพยนตร์ ค ่ า ยใหญ่ ข องไทยอย่ า ง GTH ในการร่ ว มสนั บ สนุ น ภาพยนตร์
เรื่อง รักเจ็ดปี ดีเจ็ดหน ซึ่งโครงเรื่องและท�ำเลในการถ่ายท�ำมีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงกลุ่มอายุ
และโครงการที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของแสนสิ ริ แสนสิ ริ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โดยให้ ใ ช้ ส ถานที่ จ ริ ง ของโครงการใน
การถ่ายท�ำภาพยนตร์ นับว่าเป็นการท�ำการตลาดรูปแบบหนึ่งซึ่งช่วยให้แสนสิริมีโอกาสได้พูดคุยและ
น�ำเสนอข้อมูลกับผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งที่แสนสิริยังไม่ได้มีการสื่อสารด้วยมากนัก
ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตลาด
แบบดิจิตัล ซึ่งแสนสิริได้จัดหาซอฟท์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของแสนสิริมียอด
ผู้เข้าชมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการริเริ่มจัดท�ำเว็บไซต์ที่จะท�ำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างลูกบ้านกับ
ลูกบ้าน ในแง่มุมที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกัน อาทิ Say Swop ที่สนับสนุนให้ลูกบ้านน�ำเอาของที่
ไม่ได้ ใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ในปี 2555 แสนสิริได้เปิดให้บริการ “แสนสิริ เลาจน์ (Sansiri Lounge)” ใน 3 ท�ำเลด้วยกัน
ประกอบด้วย (1) ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (2) อ�ำเภอหัวหิน และ (3) Central Festival
จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นสถานที่ส�ำหรับลูกบ้านของแสนสิริสามารถเข้ามาใช้งานและรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้
รวมทั้งยังเป็นสถานที่ส�ำหรับจัดกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ (Contact
Point) ระหว่างแบรนด์แสนสิริกับผู้บริโภค ซึ่งการเปิดให้บริการของแสนสิริ เลาจน์ นั้น ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี สะท้อนได้จากจ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวัน
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ส�ำหรับยอดขายบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 มีจ�ำนวน 7,627 ยูนิต ลดลงร้อยละ 5 หรือลดลง
จ�ำนวน 1,383 ยูนิต จากครึ่งหลังของปี 2554 สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะอุทกภัยในปี 2554 ที่
ส่ ง ผลให้ ต ลาดแนวราบในบางพื้ น ที่ เ ริ่ ม ชะลอตั ว ประกอบกั บ มาตรการสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ไม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค
ที่มีก�ำลังซื้อต�่ำ อีกทั้งยูนิตที่เสนอขายอยู่ในตลาดโดยส่วนใหญ่เป็นยูนิตที่คงค้างมาจากปีก่อนหน้า จึงไม่
สอดคล้ อ งกั บ ก� ำ ลั ง ซื้ อ และความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค ท� ำ ให้ ย อดขายในเกื อ บทุ ก พื้ น ที่ มี จ� ำ นวนลดลง
ด้านปริมาณเสนอขายตามระดับราคาของบ้านเดี่ยว พบว่าบ้านเดี่ยวระดับราคา 3 – 5 ล้านบาท มีจ�ำนวน
ยูนิตเสนอขายมากที่สุดอยู่ที่ 11,225 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของจ�ำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมดในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2555 เป็นผลจากความต้องการที่จะพัฒนาโครงการเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยถึง
ปานกลางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในด้านยอดขายพบว่า บ้านเดี่ยวระดับราคา 7-10 ล้านบาท มียอดขายสูงสุด
อยู่ที่ร้อยละ 36 เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงบนมีก�ำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น บ้านเดี่ยวที่เสนอขาย
ในระดั บ ราคาดั ง กล่ า ว สามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคได้ เ ป็ น อย่ า งดี ส� ำ หรั บ บ้ า นเดี่ ย ว

ร้อยละ
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0
ต�่ำกว่า 3 ล้านบาท

3-5 ล้านบาท

ร้อยละของยูนิตที่ขายได้ ครึ่งปีหลัง 2554
ร้อยละของยูนิตที่ขายได้ ครึ่งปีแรก 2555
ร้อยละของยูนิตที่ขายได้ ครึ่งปีหลัง 2555

5-7 ล้านบาท

7-10 ล้านบาท

10-20 ล้านบาท

10
357
511
647

8,574

1,323
1,882
1,940

123

แผนภาพ 1 ร้อยละของยูนิตที่ขายได้และจ�ำนวนยูนิตเปิดขายโครงการบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ตามระดับราคา

3,106

ร้อยละ
จ�ำนวนยูนิต จ�ำนวนยูนิต
ของยูนิตที่
เสนอขาย
ที่ขายได้
ขายได้

2,573
3,312

จ�ำนวน
โครงการ

6,468
6,117

ทิศเหนือ

ร้อยละ
จ�ำนวนยูนิต จ�ำนวนยูนิต
ของยูนิตที่
เสนอขาย
ที่ขายได้
ขายได้

4,849

จ�ำนวน
โครงการ

ครึ่งหลังของปี 2555

12,456
12,266
11,225

ครึ่งหลังของปี 2554

3,670

พื้นที่

ระดับราคา 10-20 ล้านบาท มียอดขายเติบโตขึ้นที่ร้อยละ 5 ขณะที่ในช่วงระดับราคาอื่น ๆ มีอัตราการขาย
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวราคาต�่ำกว่า 3 ล้านบาทนั้น ยอดขายลดลง
สูงสุดที่ร้อยละ 16 ซึ่งนอกจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อก�ำลังซื้อแล้ว รูปแบบและท�ำเล
อาจเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวส�ำหรับผู้บริโภคอีกด้วย ดังแผนภาพ 1

1,771
1,407

ตาราง 1 เปรียบเทียบจ�ำนวนโครงการ ยูนิตเสนอขาย และร้อยละของยูนิตที่ขายได้ของโครงการ
บ้านเดี่ยวในครึ่งหลังของปี 2554 และครึ่งหลังของปี 2555

0

20 ล้านบาทขึ้นไป

ยูนิตที่เปิดขายครึ่งปีหลัง 2554
ยูนิตที่เปิดขายครึ่งปีแรก 2555
ยูนิตที่เปิดขายครึ่งปีหลัง 2555

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ภาพรวมสถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยวในครึ่งหลังของปี 2555 เริ่มพบสัญญาณชะลอตัว น่าจะมีผลต่อเนื่อง
มาจากภาวะอุทกภัยดังที่กล่าวไปข้างต้น ประกอบกับมาตรการรถคันแรก ซึ่งมาแบ่งก�ำลังซื้อของผู้บริโภค
ทั้งนี้ ยูนิตเสนอขายคงค้างจ�ำนวน 16,815 ยูนิต คาดว่าต้องใช้เวลาดูดซับยาวนานกว่า 13 เดือน ส�ำหรับ
แนวโน้มตลาดบ้านเดี่ยวในอนาคต คาดการณ์ว่าจะมียูนิตเสนอขายใหม่ไม่ต�่ำกว่า 3,000 ยูนิต และจะเน้นไป
ในการพัฒนาบ้านเดี่ยวที่มีราคาระดับบนมากขึ้น นอกจากนี้ อัตราค่าจ้างแรงงานและต้นทุนการด�ำเนินการ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ยังเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาขายเฉลี่ยโดยรวมปรับสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 อีกด้วย
รายงานประจ�ำปี 2555
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5,793

2,778

ร้อยละ
ของยูนิต
ที่ขายได้
48

จ�ำนวน
โครงการ
97

จ�ำนวนยูนิต จ�ำนวนยูนิต
เสนอขาย
ที่ขายได้
4,735

2,159

ร้อยละ
ของยูนิต
ที่ขายได้
46

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

44

3,521

1,440

41

62

4,222

2,018

48

ทิศตะวันออก

64

4,701

2,045

44

67

4,182

2,409

58

ทิศตะวันตก

58

4,704

2,448

52

62

3,228

1,456

45

ทิศใต้

43

3,447

1,571

46
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4,063

2,059
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รวม

303

22,166

10,282

46

343

20,430

10,101
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ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ร้อยละ
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ต�่ำกว่า 1 ล้านบาท
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1-3 ล้านบาท

ร้อยละของยูนิตที่ขายได้ครึ่งปีแรก 2554
ร้อยละของยูนิตที่ขายได้ครึ่งปีหลัง 2554
ร้อยละของยูนิตที่ขายได้ครึ่งปีแรก 2555
ร้อยละของยูนิตที่ขายได้ครึ่งปีหลัง 2555

3-5 ล้านบาท

647
994
1,018

ทิศเหนือ

จ�ำนวนยูนิต จ�ำนวนยูนิต
เสนอขาย
ที่ขายได้

จ�ำนวนยูนิต

404

จ�ำนวน
โครงการ

ครึ่งหลังของปี 2555

4,310
4,624

ครึ่งหลังของปี 2554

3,331
3,989

พื้นที่

แผนภาพ 2 ร้อยละของยูนิตที่ขายได้และจ�ำนวนยูนิตเปิดขายโครงการทาวน์เฮาส์ ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ตามระดับราคา
19,356
16,472
15,100
14,102

ตาราง 2 เปรียบเทียบจ�ำนวนโครงการ ยูนิตเสนอขาย และร้อยละของยูนิตที่ขายได้ของโครงการ
ทาวน์เฮาส์ ในครึ่งหลังของปี 2554 และครึ่งหลังของปี 2555

ด้านยอดขายโดยรวมของตลาดทาวน์เฮาส์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 มีจ�ำนวน 10,101 ยูนิต ลดลงร้อยละ 8
จากครึ่ ง แรกของปี 2555 และลดลงร้ อ ยละ 2 จากช่ ว งเดี ย วกั น ในปี ก ่ อ นหน้ า โดยลดลงตามปริ ม าณ
ยูนิตเสนอขายที่ชะลอตัวลง ประกอบกับความเชื่อมั่นในการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบลดลง อีกทั้ง
มาตรการลดหย่อนภาษีรถยนต์คันแรก ซึ่งมีผลกระทบทางอ้อม ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอการตัดสินใจ
ซื้อที่อยู่อาศัยออกไป ทั้งนี้ พื้นที่ทางทิศตะวันตกมียอดขายลดลงสูงสุด เนื่องจากผู้บริโภคยังคงมีความกังวล
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ท กภั ย จึ ง ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ทาวน์ เ ฮาส์ ใ นพื้ น ที่ อื่ น ๆแทน เช่ น พื้ น ที่ ท างทิ ศ ตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก เป็นต้น ถึงแม้ว่าแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ยูนิต
เสนอขายและยอดขายชะลอตัวในบางพืน้ ที่ แต่ยงั มีกลุม่ ผูบ้ ริโภคอีกจ�ำนวนมากทีย่ งั คงต้องการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยใน
รูปแบบทาวน์เฮาส์ จึงท�ำให้ตลาดทาวน์เฮาส์บางแห่งยังคงสามารถเติบโตได้ดี ด้านปริมาณเสนอขายตาม
ระดับราคาของทาวน์เฮาส์ พบว่าส่วนใหญ่เน้นการเสนอขายที่ระดับราคา 1 - 3 ล้านบาทเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 69 ของจ�ำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมดในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 ในขณะที่ทาวน์เฮาส์ระดับราคา
ต�่ำกว่า 1 ล้านบาท มียูนิตเสนอขายเพียงร้อยละ 3 ของจ�ำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมด อย่างไรก็ดี ทาวน์เฮาส์
ระดับราคาต�่ำกว่า 1 ล้านบาท มียอดขายสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 65 ดังแผนภาพ 2

2,095
1,058
639
686

สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์
จ�ำนวนยูนิตเสนอขายโดยรวมของทาวน์เฮาส์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 อยู่ที่ 20,430 ยูนิต จาก 343 โครงการ
ลดลง 613 ยูนิต หรือร้อยละ 3 จากครึ่งแรกของปี 2555 และลดลง 1,736 ยูนิตหรือร้อยละ 8 จากครึ่งหลังของ
ปี 2554 จ�ำนวนยูนิตเสนอขายที่ลดลงเป็นผลมาจากอุปทานคงค้างลดลงจากการตอบรับที่ดี ประกอบกับยูนิต
เสนอขายใหม่ไม่สามารถเปิดได้ตามแผน โดยในช่วงครึง่ หลังของปี 2555 พืน้ ทีท่ างทิศตะวันตกมียนู ติ เสนอขาย
รวมลดลงสู ง สุ ด ที่ ร ้ อ ยละ 31 จากช่ ว งเดี ย วกั น ในปี 2554 ในขณะที่ พื้ น ที่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
มียูนิตเสนอขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตามการเพิ่มขึ้นของยูนิตเสนอขายใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว ดังตาราง 2
จ�ำนวนยูนิตเสนอขายส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ร้อยละ 56 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากช่วงครึ่งแรก
ของปี 2555 และคงที่เ ท่ากับ ช่วงเดียวกัน ในปีก ่อนหน้า โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ที่แย่งชิงส่ว นแบ่ง
ทางการตลาดประกอบด้วยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

40
20
0

5 ล้านบาทขึ้นไป

ยูนิตที่เปิดขายครึ่งปีแรก 2554
ยูนิตที่เปิดขายครึ่งปีหลัง 2554
ยูนิตที่เปิดขายครึ่งปีแรก 2555
ยูนิตที่เปิดขายครึ่งปีหลัง 2555

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
60

รายงานประจ�ำปี 2555

รายงานประจ�ำปี 2555

61

แผนภาพ 3 จ�ำนวนยูนิตเสนอขายโครงการคอนโดมิเนียมรายพื้นที่ในปี 2547 – 2555

จากสถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ ในครึ่งหลังของปี 2555 จ�ำนวนยูนิตเสนอขายและจ�ำนวนยูนิตที่ขายได้
ชะลอตัวลง แต่ยังมีการตอบรับที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ตลาดทาวน์เฮาส์ยัง
มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ถึงแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์อุทกภัย ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่ยังต้องการที่อยู่
อาศัยในรูปแบบทาวน์เฮาส์อีกเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ดีกว่ารูปแบบอื่น ๆ โดย
คาดว่าในปี 2556 จะมียูนิตเสนอขายใหม่ ไม่ต�่ำกว่า 5,500 ยูนิต โดยระดับราคาขายเฉลี่ยโดยรวมคาดว่า
มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกร้อยละ 5-7 ตามต้นทุนแรงงานและวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น

11,963

14,711

34,238

41,952

43,424

35,727

58,072

47,697

59,009
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2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

18,000
16,000

สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียม
จ�ำนวนยูนิตเสนอขายโดยรวมในครึ่งหลังของปี 2555 มีจ�ำนวน 59,009 ยูนิต เพิ่มขึ้น 11,312 ยูนิต หรือ
ร้อยละ 24 จากปี 2554 เนื่องจากการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นภายหลังการฟื้นตัวจากปัญหาอุทกภัยเมื่อ
ปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ปัญหาอุทกภัยดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งผลักดันให้เกิดกระแสความต้องการ
ที่อยู่อาศัยแนวสูงมากขึ้น จนท�ำให้มีโครงการเร่งเปิดตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการ โดยพื้นที่
ธนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของจ�ำนวนยูนิตเสนอขายสูงสุดถึงร้อยละ 126 รองลงมาคือ พื้นที่สุขุมวิท
รอบนอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 และพื้นที่พญาไท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ในขณะที่พื้นที่สุขุมวิทและพื้นที่พระราม 3
มีจำ� นวนยูนติ เสนอขายลดลงทีร่ อ้ ยละ 21 และร้อยละ 10 ตามล�ำดับ สาเหตุหลักเกิดจากอุปสรรคในการพัฒนา
โครงการใหม่ อาทิ จ�ำนวนที่ดินเปล่าที่เหลืออยู่มีจ�ำกัด ราคาที่ดิน และผังเมือง เป็นต้น ดังแผนภาพ 3

จ�ำนวนยูนิตที่เปิดขาย (ยูนิต)
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ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ส�ำหรับจ�ำนวนยอดขายโดยรวมทั้ง 8 พื้นที่มีจ�ำนวน 37,127 ยูนิต เพิ่มขึ้นถึง 11,916 ยูนิต หรือร้อยละ 47
จากปี 2554 โดยยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 63 จากจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย
ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยแนวสูงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะอุทกภัยใน
ปี 2554 ประกอบกับภาคธุรกิจเริ่มมีการกลับมาด�ำเนินงานได้ดีขึ้น หลังชะลอตัวจากภาวะอุทกภัยในปีก่อน
ในด้ า นของผู ้ บ ริ โ ภคมี ก� ำ ลั ง ซื้ อ มากขึ้ น สามารถรองรั บ การเปิ ด ตั ว โครงการคอนโดมิ เ นี ย มที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้
เป็นอย่างดี ยูนติ ทีเ่ สนอขายตามแนวรถไฟฟ้า ซึง่ ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของผูบ้ ริโภค
ยุ ค ใหม่ ได้ รั บ การตอบรั บ สู ง ที่ สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ โดยพื้ น ที่ ธ นบุ รี มี จ� ำ นวนยอดขายเติ บ โตสู ง สุ ด ถึ ง
ร้อยละ 207 รองลงมาคือ พื้นที่พญาไทและพื้นที่สุขุมวิทรอบนอก มีจ�ำนวนยอดขายเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 89 และ
ร้อยละ 68 ในขณะที่พื้นที่สุขุมวิทเป็นเพียงพื้นที่เดียวที่มีจ�ำนวนยอดขายลดลงที่ร้อยละ 18 ดังแผนภาพ 4
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แผนภาพ 4 จ�ำนวนยอดขายห้องชุดรายพื้นที่ในปี 2547 – 2555
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แผนภาพ 5 ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2547 – 2555 รายพื้นที่
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2548

ศูนย์กลางธุรกิจ

ด้านราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของห้องชุดในปี 2555 พบว่าราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรใน 5 พื้นที่หลักปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2554 หรือเพิ่มขึ้น 5,824 บาทต่อตารางเมตร มาอยู่ที่ 113,678 บาทต่อตารางเมตร
โดยพื้นที่พญาไท ราคาปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ 13 มาอยู่ที่ 113,846 บาทต่อตารางเมตร รองลงมาคือ
พื้นที่สุขุมวิทและพื้นที่พหลโยธิน ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากันที่ร้อยละ 5 มาอยู่ที่ 115,488 และ 93,362
บาทต่อตารางเมตร ตามล�ำดับ ดังแผนภาพ 5
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สุขุมวิท
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จากสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมโดยรวมในครึ่งหลังของปี 2555 ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนยอดขาย
ในตลาดคอนโดมิเนียมยังอยูใ่ นระดับทีด่ ี อีกทัง้ สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ท� ำ ให้ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ ว ่ า แนวโน้ ม ของตลาดคอนโดมิ เ นี ย มในปี 2556 จะยั ง เติ บ โตต่ อ ไปได้ ดี
โดยคาดว่าจะมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่กว่า 90 โครงการ ประมาณ 60,000 ยูนิต ส่วนด้านราคา
เสนอขายห้องชุดในปี 2556 นั้น ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้น เนื่องจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่สูงขึ้น
โดยราคาเสนอขายห้องชุดในโครงการเสนอขายใหม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10-15
ซึ่งอาจส่งผลให้ภาพรวมราคาขายเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นอีกอย่างน้อยร้อยละ 5-7
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
1. การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ
ในการคัดเลือกท�ำเลที่ดินส�ำหรับพัฒนาโครงการ แสนสิริมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นหน่วยงานหลักในการ
สรรหาที่ดิน ซึ่งมีแหล่งข้อมูลจากเครือข่ายนายหน้า บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด การส�ำรวจโดย
ทีมงานพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้เพิ่ม
ช่องทางในการเปิดรับข้อมูลที่ดินผ่านการติดต่อทางเว็บไซต์ของแสนสิริ รวมไปถึงการติดต่อผ่านระบบ
Call Center อีกด้วย โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนา
โครงการผ่านการท�ำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นๆ ได้แก่ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ส�ำนักกฎหมาย ฝ่ายออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการและฝ่ายการตลาด เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภท
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับท�ำเลที่ตั้งนั้นๆ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม หรืออาคารพาณิชย์
โดยฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และส�ำนักกฎหมาย จะพิจารณาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย เช่น การก�ำหนด
ความสู ง ของอาคาร ระยะห่ า งของโครงการจากถนน (Set back) เป็ น ต้ น ส่ ว นฝ่ า ยออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จะพิจารณาลักษณะที่ดิน ณ ท�ำเลที่ก�ำหนด ให้มีการจัดวางผังโครงการที่เหมาะสม
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ท างกฎหมาย และฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการจะพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ใ น
การก่ อ สร้ า งโครงการ การประมาณการต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า งจากผั ง โครงการที่ ก� ำ หนด นอกจากนี้
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจ�ำเป็นต้องประมาณการยอดขายโดยใช้ข้อมูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
เพื่อเพิ่มความแม่นย�ำในการคาดการณ์ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ในปัจจุบัน

วัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ แสนสิริมีเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยเปรียบเทียบราคา
ตลาดและประเมินศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบและก�ำลังผลิต เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และมั่นใจได้ว่าคู่ค้าสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามมาตรฐาน ปริมาณ และภายในก�ำหนดเวลา
แสนสิริยังมีการประเมินผลงานของคู่ค้าแต่ละรายทุก 6 เดือนอีกด้วย
3. การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดีได้ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการประกอบ
ธุรกิจ แสนสิริคัดเลือกผู้รับเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบกับความสามารถของ
ผู ้ รั บ เหมาในการด� ำ เนิ น งานภายใต้ ง บประมาณและมาตรฐานที่ แ สนสิ ริ ก� ำ หนด ส� ำ หรั บ การพั ฒ นา
โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริจัดหาผู้รับเหมารายย่อยหลายรายในการด� ำเนินการก่อสร้าง
ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความยื ด หยุ ่ น ในการปรั บ เปลี่ ย นแผนการก่ อ สร้ า งให้ ต อบสนองต่ อ สภาวการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียว
และท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ท�ำให้แสนสิริสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ แสนสิริยังมีระบบในการควบคุมการด�ำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดและ
มีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย ปัจจุบันแสนสิริมีผู้รับเหมาที่มีศักยภาพสูง
และสามารถปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดมากกว่า 56 ราย

2. การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แสนสิริมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่โปร่งใส และรัดกุม เพื่อให้ ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้
มาตรฐานสูงตามที่ก�ำหนดไว้ โดยในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แสนสิริจัดให้มีการเปิดซองประมูล
ราคาขายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องตกแต่งหลายรายการ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพได้
การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งจากผู ้ ผ ลิ ต โดยตรงในปริ ม าณมาก ท� ำ ให้ แ สนสิ ริ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการ
ประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้ แสนสิริยังมีแผนรองรับความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม
โดยก�ำหนดราคาส่งมอบล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคา และก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละหมวดที่ส�ำคัญอย่างใกล้ชิด
ส� ำ หรั บ โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์เ ฮาส์ แสนสิริจะท�ำการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผ ลิตโดยตรง
ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 40-45 ของต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม
แสนสิริจะท�ำการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางรายการที่จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดเอง และ
จะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโดยท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงราคา
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน
ส� ำ หรั บ การเลือกซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาโครงการทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม
แสนสิริได้เลือกซื้อที่ดินที่มีศักยภาพสูงเหมาะแก่การพัฒนาในราคาที่เหมาะสม ในการพัฒนาโครงการ
คอนโดมิ เ นี ย ม แสนสิ ริ จ ะเลื อ กท� ำ เลที่ อ ยู ่ ใ จกลางเมื อ ง ตามเส้ น ทางแนวรถไฟฟ้ า บี ที เ อสหรื อ แนว
รถไฟฟ้าใต้ดิน โดยพิจารณาทั้งเส้นทางที่เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว และเส้นทางที่จะเปิดบริการต่อ
ไปในอนาคต รวมไปถึ ง ย่ า นชุ ม ชนและเมื อ งส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาโครงการบ้ า นเดี่ ย วและ
ทาวน์เฮาส์ แสนสิริจะเลือกท�ำเลที่สามารถเดินทางเข้าถึงใจกลางเมืองและแหล่งงานได้อย่างสะดวก
อย่างไรก็ดี แสนสิริมีความเสี่ยงในการไม่สามารถหาที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาโครงการได้ แสนสิริได้ลด
ความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างเครือข่ายนายหน้าสรรหาที่ดิน ทั้งนายหน้าบุคคลและนายหน้าบริษัท
ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และเพื่อเปิดโอกาสให้นายหน้าและผู้ประสงค์จะขายที่ดิน
อื่นๆ สามารถติดต่อกับแสนสิริได้ โดยตรง แสนสิริได้เปิดช่องทางการรับข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
แสนสิริ (www.sansiri.com) และทาง Call Center หมายเลข 1685 อีกด้วย นอกจากนี้ แสนสิริ
ยังมี “บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีประสิทธิภาพและถือเป็นฐานข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ที่ส�ำคัญ ด�ำเนินงานทั้งในด้านการขายและการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการ
เก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำงานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแสนสิริในการติดตามความเคลื่อนไหวของ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ แสนสิริมีแนวทางการลดความเสี่ยงจากการขายคอนโดมิเนียมก่อนการก่อสร้างที่ ไม่เป็น
ไปตามแผนงานขายที่ก�ำหนด โดยมุ่งเน้นการท�ำวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนารูปแบบโครงการคอนโดมิเนียม
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละระดับราคา พร้อมกับกระตุ้นยอดขายผ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป การขายคอนโดมิเนียม
ก่อนการก่อสร้างจะเก็บเงินดาวน์ ในสัดส่วนที่ ไม่สูงนัก คือ ประมาณร้อยละ 5 – 20 ของราคาขาย
ดังนั้น จึงยังคงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่ช�ำระเงินค่าซื้อส่วนที่เหลือและไม่โอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่
ครบก�ำหนด ในการนี้ แสนสิริพยายามที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการมีกระบวนการในการติดตาม
และเรียกเก็บช�ำระเงินดาวน์จากลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยจะมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คอยดูแลลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิด และมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างทันท่วงทีในกรณีที่คาดว่าจะเกิดปัญหาจากการเรียกเก็บ
ช�ำระเงินจากลูกค้า นอกจากนี้ แสนสิริยังมีมาตรการในการจัดการเรื่องการจ่ายช�ำระหนี้อย่างเหมาะสม
อีกด้วย อาทิ หากลูกค้าผิดนัดการช�ำระเงินดาวน์เป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน บริษัทจะด�ำเนินการออก
จดหมายแจ้งไปยังลูกค้า หากลูกค้ายังไม่ช�ำระเงินตามก�ำหนด แสนสิริจะน�ำห้องชุดนั้นออกมาขายใหม่
เพื่ อ มิ ใ ห้ เ สี ย โอกาสในการขายและการส่ ง มอบห้ อ งชุ ด อย่ า งไรก็ ต าม โครงการคอนโดมิ เ นี ย มของ
แสนสิ ริ ที่ เ ก็ บ เงิ น ดาวน์ ใ นสั ด ส่ ว นที่ ไ ม่ สู ง นั ก มั ก จะเป็ น โครงการคอนโดมิ เ นี ย มที่ เ จาะกลุ ่ ม ลู ก ค้ า
ระดับกลางและล่าง ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยจริง (Real
Demand) ดังนั้น โอกาสที่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ครบก�ำหนดจึงอยู่ในเกณฑ์
ที่ ไม่สูงนัก

2. ความเสี่ยงจากการขายคอนโดมิเนียมก่อนการก่อสร้าง
การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง (Pre-sales) นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงด้าน
การตลาด และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนไปแล้ว ยังช่วยให้แสนสิริสามารถน�ำเงินรับค่างวดจากลูกค้ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง ยังคงมีความเสี่ยงด้านการควบคุม
ต้นทุนก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการตั้งราคาขายก่อนเริ่มการก่อสร้าง จึงมีความเป็นไปได้ที่อัตราก�ำไร
ขั้นต้นจะลดลงหากต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ แสนสิริได้ลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยท�ำสัญญา
ก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Construction Contract) กับผู้รับเหมา ท�ำให้แสนสิริสามารถ
ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและอัตราก�ำไรขั้นต้นไม่ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการคอนโดมิเนียมจะมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 12 ถึง 24 เดือน แสนสิริ
มีหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างและการส่งมอบโครงการให้ลูกค้าตามที่ก�ำหนด ด้วยประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีการประสานงาน
กับผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ท�ำให้แสนสิริสามารถแก้ ไขปัญหาต่างๆ และควบคุมดูแลการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จตามตารางเวลาที่ก�ำหนดมาโดยตลอด

3. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2554 (ที่มา: ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์) เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางหมวดปรับตัวสูงขึ้น อาทิ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ ไม้
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดสุขภัณฑ์ หมวดอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
ประปา ตลอดจนหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ อลูมิเนียมเส้น ราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2554 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบ
ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต�่ำในช่วงเดือนเมษายน 2555 ประกอบกับความ
ต้องการวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 เพื่อใช้ ในการสร้างหรือ
ซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน นอกจากนี้ ยังมีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างไปในงานก่อสร้างตามแผน
บริหารจัดการน�้ำและโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ดี วัสดุก่อสร้าง
ดังกล่าวล้วนเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ
ก่อสร้างและความผันผวนของราคา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการของแสนสิริ
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ทั้งนี้ แสนสิริตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิด
จากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยในส่วนของการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แสนสิริ
จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งบางรายการจากผู ้ ผ ลิ ต โดยตรง โดยจั ด ให้ มี ก ารประกวดราคา เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
คุณภาพ มีการทดสอบคุณภาพวัสดุ เลือกราคาที่เหมาะสมที่สุด และก�ำหนดราคาส่งมอบวัสดุก่อสร้าง
ไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการหาพันธมิตรทางการค้า
ที่มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการต่างๆ ทั้งนี้ แสนสิริได้รับประโยชน์จากการสั่งซื้อวัสดุ
ก่อสร้างในปริมาณมาก (Economies of Scale) ท�ำให้มีอ�ำนาจต่อรองกับผู้ผลิตในการก�ำหนดราคา
มากขึ้น ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและโครงการทาวน์เฮาส์ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เสาเข็ม หลังคา
เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 45 ของต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งได้ ใช้วิธีเดียวกันนี้
ในการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งหลายรายการส� ำ หรั บ โครงการคอนโดมิ เ นี ย มด้ ว ยเช่ น กั น เช่ น กระเบื้ อ ง
สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ส�ำหรับส่วนงานโครงสร้างของโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริว่าจ้าง
ผู ้ รั บ เหมาเพี ย งรายเดี ย วและท� ำ สั ญ ญาการก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ดเสร็ จ (Turnkey Construction
Contract) ส่งผลให้แสนสิริสามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ แสนสิ ริ ยั ง จั ดให้ มี ห น่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ดูแ ลและติ ดตามการเปลี่ ย นแปลงของราคาวั ส ดุ
ก่อสร้างในหมวดที่ส�ำคัญ ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีมาตรการรองรับราคาวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงจัดให้มีการเจรจาต่อรองราคาส่งมอบกับคู่ค้าอีกครั้ง หากราคาวัสดุก่อสร้าง
ในท้องตลาดปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของ
แสนสิริ รวมทั้งการเป็นคู่ค้าที่ดีกับผู้ผลิตมาตลอด ท�ำให้แสนสิริได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตเป็นอย่างดี
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น แสนสิ ริ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมากกั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ โดยแสนสิ ริ มี ห ลั ก เกณฑ์
คัดเลือกผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมินก�ำลังผลิตและศักยภาพในการจัดหา
วัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ค้าจะสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามมาตรฐาน ตามปริมาณ
ที่ ก� ำ หนด และสามารถส่ ง มอบภายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด โดยจะท� ำ การประเมิ น ผลงานของผู ้ ค ้ า
แต่ละรายทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ค้ารายนั้นยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนดไว้

แบบดั้งเดิม” (Conventional Construction) มาเป็น “ระบบการก่อสร้างแบบพรีคาส” (Precast
Construction) โดยระบบการก่อสร้างแบบพรีคาส จะใช้ผนังและชิ้นงานส�ำเร็จรูปซึ่งผลิตจากโรงงาน
มาประกอบ ท�ำให้แสนสิริลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือลงไปได้ ทั้งนี้ แสนสิริได้ก่อสร้างโรงงานผลิต
แผ่นพรีคาส เพื่อผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในปี 2554 และเริ่มด�ำเนินการผลิตในปี 2555 โดยแสนสิริมี
แนวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการก่ อ สร้ า งบ้ า นเดี่ ย วและทาวน์ เ ฮาส์ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งแบบพรี ค าส
(Precast Construction) ให้มากขึ้น
ในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะพัฒนาโครงการ เบื้องต้นแสนสิริจะพิจารณาจากความสามารถในการ
ด�ำเนินงานภายใต้งบประมาณและมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนด ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว
และทาวน์เฮาส์ แสนสิริเลือกใช้ผู้รับเหมารายย่อยหลายรายในการพัฒนาโครงการ ซึ่งการมีผู้รับเหมา
รายย่อยหลายรายดังกล่าว จะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการด�ำเนินงานก่อสร้าง สามารถปรับเปลี่ยนแผน
งานการก่อสร้างให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ ได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ดี อาจ
เกิดความยุ่งยากในการติดต่อประสานงาน และยังมีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาไม่สามารถด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้น แสนสิริจึงลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการมีหน่วยงานตรวจสอบและ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า มั่ น ใจได้ ว ่ า ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในทุ ก โครงการของแสนสิ ริ แ ละบริ ษั ท ในเครื อ
จะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้ แสนสิริจะเลือก
ผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพดี เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการ
ต่อไป นอกจากนี้ การท�ำงานที่มีก�ำหนดมาตรฐานแน่นอนและมีความโปร่งใสในการคัดเลือกผู้รับเหมา
ส่งผลให้ปัจจุบันแสนสิริมีผู้รับเหมามากกว่า 56 ราย ที่มีศักยภาพสูงและสามารถปฏิบัติงานตรงตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนดมาร่วมงานกับแสนสิริเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2555 แสนสิริยังคงจัดงานมอบรางวัล (QC Award) เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู้รับเหมาในการพัฒนาโครงการให้ ได้คุณภาพ มาตรฐาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด โดยรางวัลที่ ได้รับจะมีส่วนช่วยให้ผู้รับเหมามีความคล่องตัวทางการเงินมากขึ้น เช่น การลด
เงินประกันผลงาน หรือการลดสัดส่วนเงินเพื่อวางเป็นหลักประกันให้แก่แสนสิริก่อนด�ำเนินงานก่อสร้าง

4. ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา
ปัจจุบัน แสนสิริและบริษัทในเครือมีโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง
อยู ่ เป็ น จ� ำ นวนมาก ส่งผลให้แ สนสิริมีค วามเสี่ยงในกรณีที่ ไ ม่สามารถจัดหาผู้รับเหมามาด�ำเนิน การ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด ตลอดจนการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
งานก่อสร้างที่อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานของแสนสิริ อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้ลดความเสี่ยงดังกล่าว
ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ส�ำคัญในการจัดหาผู้รับเหมาในการ
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในล�ำดับต่อไป และหาทางเลือกใหม่ในการก่อสร้าง จาก “ระบบการก่อสร้าง

5. ความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือ
โดยทั่ ว ไป แสนสิ ริ ก� ำ หนดจ� ำ นวนยู นิ ต ที่ ต ้ อ งพั ฒ นาในแต่ ล ะโครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประมาณการ
ยอดขาย โดยประมาณการยอดขายจะได้มาจากส่วนงานขายและการตลาดซึ่งได้ติดตามภาวะตลาด
อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจที่ ไม่เอื้ออ�ำนวย อาจส่งผลกระทบให้ยอดขายไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ ท�ำให้อาจมีจ�ำนวนยูนิตที่สร้างเสร็จเหลือขายในบางขณะ โดยแสนสิริได้ลดความเสี่ยง
จากการมีสินค้าคงเหลือด้วยการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ส�ำหรับ
โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จะเน้นการพัฒนาโครงการเป็นรายเฟส เพื่อช่วยให้การบริหารงาน
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ก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ แสนสิริสามารถปรับ
แผนงานการก่ อ สร้ า งได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที หรื อ ในกรณี ที่ พ ฤติ ก รรมของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างมีนัยส�ำคัญ แสนสิริจะสามารถปรับรูปแบบบ้านให้เหมาะกับวิถีการด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปได้ หรือ
ในกรณีที่ความสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกค้าลดลง แสนสิริจะสามารถปรับลดขนาดบ้านให้มีราคาขาย
ต่ อ หน่ ว ยเหมาะสมกั บ ก� ำ ลั ง ซื้ อ ของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายได้ เ ป็ น อย่ า งดี ปั จ จุ บั น แสนสิ ริ มี โ ครงการ
บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ที่เปิดขายและอยู่ระหว่างก่อสร้างรวมจ�ำนวน 43 โครงการ มีมูลค่าโครงการ
ทั้งสิ้นรวม 50,499 ล้านบาท มียอดขายแล้วทั้งสิ้น 26,320 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดขายร้อยละ 52
ของมูลค่าโครงการ และ ณ 31 ธันวาคม 2555 แสนสิริมีจ�ำนวนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ที่สร้างเสร็จ
เหลือขาย (Housing Stock) เป็นจ�ำนวน 284 หลัง มูลค่าประมาณ 1,765 ล้านบาท
ส� ำ หรั บ โครงการคอนโดมิ เ นี ย ม แสนสิ ริ มี แ นวทางการลดความเสี่ ย งจากการมี ยู นิ ต เหลื อ ขาย โดย
มุ่งเน้นการท�ำวิจัยเชิงลึก เพื่อพัฒนารูปแบบของโครงการคอนโดมิเนียมให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้าหมาย แสนสิริยังเน้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าในขณะนั้น เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้าอีกด้วย ปัจจุบัน แสนสิริมีโครงการ
คอนโดมิ เ นี ย มที่ เ ปิ ด ขายและอยู ่ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ า งจ� ำ นวน 15 โครงการ มี มู ล ค่ า โครงการทั้ ง สิ้ น รวม
20,395 ล้านบาท มียอดขายแล้วทั้งสิ้น 18,170 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดขายร้อยละ 89 ของมูลค่า
โครงการ และ ณ 31 ธันวาคม 2555 แสนสิริมีคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จเหลือขาย (Condominium
Stock) เป็นจ�ำนวน 514 ยูนิต มูลค่าประมาณ 2,224 ล้านบาท
6. ความเสี่ยงของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในปี 2555 ปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 เป็นผลมาจากมหาอุทกภัย
ในประเทศในช่วงปลายปี 2554 ท�ำให้ธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีความเข้มงวดและระมัดระวังในการ
อนุมัติสินเชื่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางราย
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้รับการจัดอยู่ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีผลประกอบการดี สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมายและในบางโครงการ
สามารถท�ำได้เหนือความคาดหมาย ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคาร ท�ำให้ ได้รับการสนับสนุน
แหล่งเงินทุนจากธนาคารเป็นอย่างดีตลอดมา ถึงแม้ว่าแสนสิริจะได้รับการสนับสนุนอันดีจากธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง แสนสิริเองยังคงตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
อนาคตเป็นไปได้ยากขึ้น โดยการเพิ่มศักยภาพและช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้นผ่านการ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอที่มีต้นทุนเหมาะสม
ที่สุด ทั้งนี้ ทุกโครงการของแสนสิริที่ด�ำเนินการในปัจจุบัน ล้วนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน
ในประเทศครบถ้ ว นแล้ ว นอกจากนี้ แสนสิ ริ ยั ง ได้ ล ดความเสี่ ย งการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ด้ ว ยการ
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ออกหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันในปี 2555 จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงิน
ที่ใกล้เคียงกับการกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันจากแหล่งอื่น และเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed
Rate) การออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ท�ำให้แสนสิริมีทางเลือกส�ำหรับ
การระดมทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาโครงการในอนาคตมากยิ่งขึ้น
7. ความเสี่ ย งจากการที่ โ ครงการคอนโดมิ เ นี ย มจะไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส� ำ นั ก วิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การพั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท แสนสิ ริ จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ในเครื อ มี
หลายโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ผู้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ทุกประการ ทั้งนี้ การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการที่ อ ยู ่ อ าศั ย จะมี เ ฉพาะโครงการคอนโดมิ เ นี ย มที่ มี ห ้ อ งชุ ด ตั้ ง แต่ 80 ยู นิ ต
ขึ้นไป ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ส� ำ หรั บโครงการที่ เข้า ข่ า ยต้ องจั ดท�ำ รายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม แสนสิ ริ แ ละบริ ษั ท
ในเครือได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ เพื่อ
ลดปัญหาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอนาคต ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น แสนสิริ
และบริ ษั ท ในเครื อ ได้ ต กลงกั บ ผู ้ รั บ เหมาให้ ด�ำ เนิ น การก่ อ สร้า งตามรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลดีในกรณีที่ ไม่ต้องลงทุนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ท�ำให้
โครงการของแสนสิริและบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาท ไม่มีข้อร้องเรียน หรือรายการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวแต่ประการใด ซึ่งแสนสิริได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและคาดการณ์ว่า
ทุกโครงการดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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8. ความเสี่ยงทางการตลาดจากการขยายการพัฒนาโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆ
ในปี 2555 ที่ผ่านมา แสนสิริได้ขยายการพัฒนาโครงการไปยังตลาดภูมิภาคมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนา
โครงการในจังหวัดหรืออ�ำเภอที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ อาทิ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา
ขอนแก่น และอ�ำเภอหัวหิน โดยได้มีการเปิดโครงการใหม่จ�ำนวนมากถึง 24 โครงการ อย่างไรก็ดี
เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่มีรูปแบบการด�ำเนินชีวิต ความต้องการ และความชอบที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่น ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งแสนสิริมี
ประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการและท�ำตลาดอยู่เดิม จึงมีความเสี่ยงทางด้านการตลาดอยู่หลาย
ประการ ได้แก่ ความเสี่ยงในเรื่องความต้องการที่อยู่อาศัย ความชอบในรูปแบบที่อยู่อาศัย การรับรู้
ของตราสินค้าของลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงประเด็นกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการก่อสร้างที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แสนสิริได้ศึกษาและวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเข้าถึง
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ในแต่ละพื้น ที่ให้ ได้ม ากที่สุด นอกจากนี้ ในการลงทุน ในภูมิภาคและพื้น ที่ใหม่ๆ แสนสิริ
วางแผนและมีกลยุทธ์การลงทุนที่เริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก ซึ่งมีมูลค่า
โครงการไม่สูงมากนัก เพื่อเป็นการทดลองตลาดก่อน กรณีที่ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ จะไม่เกิดผล
กระทบต่ อ บริ ษั ท มากนั ก ทั้ ง นี้ แสนสิ ริ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ มาตรฐาน คุ ณ ภาพและท� ำ เลที่ ตั้ ง ของ
โครงการ รวมถึงมีการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจน การขยายโครงการไปยังตลาดภูมิภาคของแสนสิริใน
ปี 2555 ที่ผ่านมานั้น จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งคนกรุงเทพมหานครและคนในพื้นที่นั้นๆ เป็นอย่างมาก
แสนสิริจึงมีแนวโน้มที่จะขยายโครงการไปในภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มเติม

แสนสิริได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ผังเมืองฉบับใหม่ตั้งแต่กลางปี 2555
แสนสิ ริ ไ ด้ ป ้ อ งกั น ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงผั ง เมื อ งใหม่ โดยในการศึ ก ษา
ความเป็นไปได้ ในการจัดหาและเลือกซื้อที่ดินใหม่ แสนสิริจะยึดถือข้อก�ำหนดต่างๆ จากร่างผังเมือง
ฉบับใหม่ นอกจากนี้ ส�ำหรับที่ดินบางแปลงที่แสนสิริได้ซื้อเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ในเชิงลบจากผังเมืองฉบับใหม่ ในปัจจุบันที่ดินเหล่านี้ ได้ด�ำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างก่อนที่ผังเมืองฉบับใหม่จะถูกบังคับใช้

9. ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ภายหลังจากที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปี 2549 หมดอายุลงและได้มีการต่ออายุมาแล้วอีก 2
ครั้ง ทางกรุงเทพมหานครจึงได้ร่างผังเมืองฉบับใหม่ ซึ่งจะประกาศใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2556
ผั ง เมื อ งรวมฉบั บ ใหม่ ดั ง กล่ า วมี ข ้ อ บั ง คั บ และเงื่ อ นไขที่ ม ากขึ้ น เพื่ อ ลดความแออั ด ของเมื อ ง ซึ่ ง จะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงใน 2 ส่วนที่ส�ำคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงผังบริเวณ และการเพิ่มเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส�ำหรับที่ดินย่านใจกลางกรุงเทพมหานครและแนวรถไฟฟ้า ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม โดยส่วนมากจะเป็นที่ดินที่อยู่ในบริเวณผังเมืองสีน�้ำตาลและสีแดง ทั้งนี้ ตามร่างผังเมือง
ฉบั บ ใหม่ ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก� ำ หนดที่ อ าจจะมี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ประเภท
คอนโดมิเนียมส�ำหรับผังเมืองในโซนสีน�้ำตาล ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่น (ย.8-ย.10)
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผังเมืองสีแดงประเภทเพื่อการพาณิชย์ (พ.1-พ.3) จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
โดยเฉพาะเรื่องความกว้างของถนน ส่งผลให้พื้นที่เหล่านี้จะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมได้ยากขึ้น
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257,960,408
3.09

6
บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จ�ำกัด
254,674,400
3.05

7
นายวันจักร์ บุรณศิริ
215,875,904
2.59

8
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
191,065,573
2.29

9
SOMERS (U.K.) LIMITED
183,084,500
2.19

10
NORBAX INC.,13
145,591,461
1.74

3,614,003,710
43.29

* บริษัทมีทุนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 จ�ำนวน 8,932,742,261.78 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 8,348,357,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท

หมายเหตุ

1/

กลุม่ นายเศรษฐา ทวีสนิ ประกอบด้วย (1) บริษทั ที.เอส.สตาร์ จ�ำกัด (ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจประเภท Holding Company โดยมีนายเศรษฐา ทวีสนิ
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท) ถือหุ้นจ�ำนวน 856,825,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.26 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วของบริษัท และ
(2) นายเศรษฐา ทวีสิน ถือหุ้นจ�ำนวน 228,177,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วของบริษัท
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ
(นางอนงค์ลักษณ์
รัฐประเสริฐ)

3.74

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
(นางอนงค์ลักษณ์
รัฐประเสริฐ)

312,200,864

5
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/S
(ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์รายใหญ่)
นายอภิชาติ จูตระกูล

ฝ่ายวางแผนองค์กร
และผู้ลงทุนสัมพันธ์
(นางสิรินทรา
มงคลนาวิน)

4

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(นายสมชาย
ชาญธนเวทย์)

5.28

ฝ่ายพัฒนาระบบ
งานและองค์กร
(นางสิรินทรา
มงคลนาวิน)

440,384,000

ฝ่ายการเงิน
(นายสมชาย
ชาญธนเวทย์)

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบัญชี
(นายฒาลิน
เอี่ยมฐิติวัฒน์)

3

ส�ำนักกฎหมาย
(นายนพพร
บุญถนอม)

6.33

ส�ำนักบริหาร

528,162,800

ฝ่ายโฮมแคร์
(นายทัศนิน
มหาอ�ำมาตยาธิบดี)

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
(นายชูเกียรติ จูมทอง)

ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท พลัส และ ทัช
(นางสาวสุวรรณี
มหณรงค์ชัย)

ฝ่ายจัดซื้อ
ส่วนโครงการ
(นายประเสริฐ
ตระการวชิรหัตถ์)

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
(นายสุพล
สมบัติวิชาธร)

ฝ่ายประเมิน
ราคากลาง
(นายสุพล
สมบัติวิชาธร)

สายงานสนับสนุนโครงการ
(นายวันจักร์ บุรณศิริ รักษาการ)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหาร
โครงการ
แนวสูง 2
(นายปิติ
จารุก�ำจร)

ฝ่ายบริหาร
โครงการ
แนวสูง 1
(นายอภิสิทธิ์
ศรีสกุลพงษ์)

สายงานบริหาร
โครงการแนวสูง

ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
โครงการแนวสูง

ฝ่ายการตลาด
โครงการแนวสูง

สายงานการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงการแนวสูง
(นางสาวดุษฎี ตันเจริญ)

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และพัฒนาโครงการแนวสูง
(นายอุทัย อุทัยแสงสุข)

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โครงการแนวสูง
และธุรกิจใหม่

ฝ่ายสื่อสาร
การตลาดองค์กร

ฝ่ายสื่อสาร
การตลาด
โครงการแนวสูง

สายงานสื่อสารการตลาด
(นางสาวดุษฎี ตันเจริญ)

สายงานสื่อสารการตลาด
(นายอุทัย อุทัยแสงสุข)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
(นายมนเธียร สร้อยสุวรรณ)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละของ
ทุนช�ำระแล้ว *

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
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2

คณะกรรมการตรวจสอบ

13.00

กลุ่มนายเศรษฐา ทวีสิน 1/
เลขานุการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2555
77

โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
(นายสุริยะ วรรณบุตร)

ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 6
(นายสุริยะ วรรณบุตร)

ฝ่ายสื่อสารการตลาด
โครงการแนวราบ

ฝ่ายบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
(นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ)

ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 5
(นายสุริยะ วรรณบุตร)

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงการแนวราบ
(นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ)
ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 3
(นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ)

ฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
(นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โครงการแนวราบ

ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 2
(นางสาววิลาสิณี เดชอมรธัญ)

ฝ่ายบริหารโครงการและ
การตลาดพิวรรธนา (แนวราบ 4)
(นายสุริยะ วรรณบุตร)

ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดเรด โลตัส

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และพัฒนาโครงการแนวราบ
(นายเมธา อังวัฒนพานิช)

ฝ่ายการตลาดองค์กร
(นายสมัชชา พรหมศิริ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
(นายเศรษฐา ทวีสิน)

คณะกรรมการ CSR

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556)

ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 1
(นายพรชัย ชัยมงคลทรัพย์)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 (วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น - XO) มีดังนี้

ประธานอ�ำนวยการ
(นายอภิชาติ จูตระกูล)

ยอดรวม
1,085,003,800

1
จ�ำนวนหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล

ผังการจัดองค์กร
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ล�ำดับที่

การจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. การจัดการ
โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท (Board of Directors),
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee), คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation
Committee), คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Committee)
และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
(ก) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 10 คน ได้แก่
				

				

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

รายชื่อ
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ต�ำแหน่ง

1.

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2.

นายอภิชาติ

จูตระกูล

รองประธานกรรมการ

3.

นายมานะ

นพพันธ์

กรรมการอิสระ

4.

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการอิสระ

5.

นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต

กรรมการอิสระ

6.

นายเศรษฐา

ทวีสิน

กรรมการ

7.

นายวันจักร์

บุรณศิริ

กรรมการ

8.

นายเกรียงไกร

เธียรนุกุล

กรรมการ

9.

นางนุชนาถ

ปัณฑวังกูร

กรรมการ

10. นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

กรรมการอิสระ
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การลงนามผูกพันบริษัท
ตามหนังสือรับรองบริษัท (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556) ระบุให้กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท คือ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายเศรษฐา ทวีสิน, นายวันจักร์ บุรณศิริ สองในสามคนนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ และดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมาย เว้นแต่การตัดสินใจ
หรือการด�ำเนินงานในเรื่องที่ตามกฎหมาย ประกาศและข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะด�ำเนินการได้ โดยที่
ข้อบังคับของบริษัทได้ ให้อ�ำนาจคณะกรรมการบริษัทที่จะแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (คณะกรรมการ
บริหาร) เพื่อท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัทให้เป็นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งได้แก่
การอนุมัติการด�ำเนินงานตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้ และการกลั่นกรองเรื่องใดๆ
ที่ อ ยู ่ น อกเหนื อ ขอบอ� ำ นาจของตนเพื่ อ เข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ษั ท นอกจากนี้
ข้อบังคับได้ ให้อ�ำนาจคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือคณะท�ำงานอื่นใดเพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมการในการบริหารงานได้ด้วย
การคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ หรื อ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ เป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระจากผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั และมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�ำนวน 3 คน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1 คน ได้แก่
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายมานะ

นพพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเจษฎาวัฒน์

เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต

กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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(5) พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดั ง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อ งประกอบด้ ว ย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความ
รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (รวมทั้ง
การแต่ ง ตั้ ง เพิ่ ม และถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ) ทั้ ง นี้ กรรมการตรวจสอบซึ่ ง พ้ น จาก
ต� ำ แหน่ ง ตามวาระ อาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ต่ อ ไปได้ อี ก วาระหนึ่ ง ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
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ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ และสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ของบริษัทได้
(ค) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee)
ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (Nonexecutive Directors) จ�ำนวน 3 คน และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 คน
ได้แก่
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายมานะ

นพพันธ์

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายเจษฎาวัฒน์

เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คือ นายวันจักร์ บุรณศิริ

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้
1. เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ หนด
ค่าตอบแทนประจ�ำปี ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน ให้แก่กรรมการ โดยพิจารณาถึงความเป็นธรรม
ความสมเหตุ ส มผล และเหมาะสมกั บภาระหน้ า ที่ ความรั บผิ ดชอบกรรมการ และสามารถ
เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ทั้งนี้
ค่าตอบแทนของกรรมการ จะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจ�ำปี การเปลี่ยนแปลงอัตรา
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ตามต�ำแหน่งงาน สวัสดิการ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติ
เงื่อนไขและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
3. เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ หนด
ค่าตอบแทนประจ�ำปี และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ตามต�ำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง
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4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจะท�ำการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ
และพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในจ�ำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละคราว ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดรายชื่อ และจ�ำนวน
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวก�ำหนดไว้
5. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมาย อั น เกี่ ย วกั บ การก� ำ หนด
ค่าตอบแทนที่มีความส�ำคัญ
(ง) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Committee)
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
หรือเรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ CSR มีผลนับแต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2553 ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ
3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ CSR โดยต�ำแหน่ง และกรรมการอื่นๆ
อีกจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท พนักงาน ที่ปรึกษาอิสระ
หรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญภายนอก ทั้ ง นี้ กรรมการ CSR ที่ เ ป็ น กรรมการ หรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญภายนอก
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้การท�ำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง
กรรมการ CSR ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ส่วนกรรมการ CSR
ที่เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระที่
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
ปัจจุบัน คณะกรรมการ CSR ประกอบด้วยบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ CSR มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. พิ จ ารณากลั่ น กรองกิ จ กรรมและนโยบายเพื่ อ สั ง คม ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท เพื่ อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และนโยบายด้าน CSR ของบริษัท
3. พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจ�ำปีส�ำหรับการด�ำเนินการด้าน CSR เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินการด้าน CSR และประเมินผลส�ำเร็จรวมทั้ง
คุณภาพของโครงการ CSR
5. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงานมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้าน CSR
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน CSR
7. ด�ำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้าน CSR
ของบริษัท
(จ) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวัน
ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท แต่
มิได้มีฐานะเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด (เว้นแต่กรรมการบริหารในล�ำดับที่ 1-3 เท่านั้นที่มี
สถานะเป็นกรรมการของบริษัทด้วย) จึงไม่อยู่ภายใต้นิยาม “กรรมการและผู้บริหาร” ในประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

1. นายเศรษฐา
2. นายเจษฎาวัฒน์
3. นายพรทัต
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ทวีสิน
เพรียบจริยวัฒน์
อมตวิวัฒน์

ประธานกรรมการ CSR
กรรมการ CSR
กรรมการ CSR

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายอภิชาติ

จูตระกูล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายเศรษฐา

ทวีสิน

รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายวันจักร์

บุรณศิริ

กรรมการบริหาร
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(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

4. นายฒาลิน

เอี่ยมฐิติวัฒน์

กรรมการบริหาร

5. นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

กรรมการบริหาร

6. นายเมธา

อังวัฒนพานิช

กรรมการบริหาร

7. นายมนเธียร

สร้อยสุวรรณ

กรรมการบริหาร

8. นายนพพร

บุญถนอม

กรรมการบริหาร

9. นายมนู

ตระกูลวัฒนะกิจ

กรรมการบริหาร

10. นายสมชาย

ชาญธนเวทย์

กรรมการบริหาร

11. นางอนงค์ลักษณ์ รัฐประเสริฐ

กรรมการบริหาร
และเลขานุการกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้
1. ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดแผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ และ
โครงสร้ า งองค์ ก รและการบริ ห ารงานหลั ก ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รายละเอี ย ดของ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และการแข่งขันภายใต้นโยบายและงบประมาณดังกล่าว ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทที่ก�ำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ ได้รับอนุมัติไว้
2. ด�ำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในเรื่องต่างๆ ตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวน
อย่างสม�่ำเสมอ
3. กลัน่ กรองเรือ่ งใดๆ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือขอบอ�ำนาจของตนเพือ่ เข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั
ทั้งนี้ การอนุมัติด�ำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่างๆ ตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ
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ผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นลั ก ษณะ
อื่ น ใด (ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศ) ท�ำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจ
ปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายสินค้า หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
ชัดเจนแล้ว
(ฉ) ผู้บริหารของบริษัท
ปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในผังการจัดองค์กรของบริษัท และตามนิยาม
ในประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยบุคคล
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายอภิชาติ จูตระกูล

ประธานอ�ำนวยการ

2. นายเศรษฐา ทวีสิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นายวันจักร์

บุรณศิริ

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

4. นายฒาลิน

เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

5. นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

6. นายเมธา
7. นายนพพร
8. นายมนู

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและ
พัฒนาโครงการแนวสูง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานสื่อสารการตลาด
อังวัฒนพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและ
พัฒนาโครงการแนวราบ
บุญถนอม
ประธานที่ปรึกษาส�ำนักกฎหมาย
ตระกูลวัฒนะกิจ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 3
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวราบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ใหม่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
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(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

รายชื่อ
9. นายสุริยะ

ต�ำแหน่ง

วรรณบุตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาด
แนวราบ 4, 5, 6
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
10. นายสมชาย ชาญธนเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
11. นางอนงค์ลกั ษณ์ รัฐประเสริฐ
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ
12. น.ส.วิลาสิณี เดชอมรธัญ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 2
13. นายชูเกียรติ จูมทอง
14. นายสุพล
15. นายอภิสิทธิ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

สมบัติวิชาธร ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายประเมิน
ราคากลาง
ศรีสกุลพงษ์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 1

16. นายทัศนิน มหาอ�ำมาตยาธิบดี ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายโฮมแคร์
17. น.ส.ดุษฎี
18. นายพรชัย

ตันเจริญ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โครงการแนวสูง
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารการตลาด
ชัยมงคลทรัพย์ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 1

19. นางสิรินทรา มงคลนาวิน
20. นายสมัชชา

พรหมศิริ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนองค์กรและผู้ลงทุน
สัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาระบบงานองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร

21. นายประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ
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22. น.ส.สุวรรณี

มหณรงค์ชัย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษัท พลัส และ ทัช

23. นายปิติ

จารุก�ำจร
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อนึ่ง บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท ดังนี้นายมนเธียร สร้อยสุวรรณ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนโครงการ
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

(ช) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นายนพพร บุญถนอม เป็นเลขานุการบริษัท มีผลนับแต่
วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทเบื้องต้น
ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การเลือกกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีต� ำแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดือน ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการจะ
พิจารณาจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจและวิชาการที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อท�ำการแต่งตั้ง หรือ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้งตามแต่กรณี เช่นเดียวกันกับกรรมการอื่นๆ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
โดยการเสนอชื่อโดยการพิจารณาร่วมกันของประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดไว้ แ ตกต่ า งจากที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรา 70
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการของบริ ษั ท ว่ า จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบโดยเสี ย งข้ า งมากของที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใน
การประชุมนั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
หรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร แต่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยที่ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ได้

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 2
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3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี
2555 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ, ค่าตอบแทนพิเศษส�ำหรับ
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) และเงินเดือนส�ำหรับกรรมการ
ตรวจสอบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2555
ที่

รายชื่อ

เบี้ยประชุม
(บาท / ปี)

ค่าตอบแทนพิเศษ
ส�ำหรับกรรมการ
ที่มิได้เป็นผู้บริหาร
(บาท / ปี)

รวม
(บาท / ปี)

1

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

240,000

1,500,000

1,740,000

2

นายอภิชาติ

จูตระกูล

240,000

-

240,000

3

นายมานะ

นพพันธ์

240,000

1,000,000

1,240,000

4

นายเจษฎาวัฒน์

เพรียบจริยวัฒน์

240,000

1,000,000

1,240,000

5

นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต

240,000

1,000,000

1,240,000

6

นายเศรษฐา

ทวีสิน

240,000

-

240,000

7

นายวันจักร์

บุรณศิริ

240,000

-

240,000

8

นายเกรียงไกร

เธียรนุกุล

240,000

1,000,000

1,240,000

9

นางนุชนาถ

ปัณฑวังกูร

240,000

1,000,000

1,240,000

10 นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

240,000

1,000,000

1,240,000

รวม

9,900,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดไว้ ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับ
อัตราที่จ่ายในปีที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน ส�ำหรับประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน ส�ำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
ตามรายละเอียดดังนี้
90
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ที่
1
2
3

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2555
รายชื่อ
เงินเดือน (บาท / ปี)
นายมานะ
นพพันธ์
600,000
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
360,000
นายวิรัตน์
เอื้อนฤมิต
360,000
รวม
1,320,000

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัส
ตามรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ลักษณะค่าตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม

ปี 2555
จ�ำนวนราย
ค่าตอบแทน (บาท)
24
92,056,667
24
324,000,000
รวม
416,056,667

3.2 ค่าตอบแทนอื่น
3.2.1 โครงการออกและเสนอขายใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท (โครงการ ESOP)
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี โ ครงการ ESOP โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ก รรมการและพนั ก งานมี
ส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท อีกทั้งเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ
บุ คลากรที่ มีความสามารถและมี ประสิ ทธิ ภ าพในการท� ำ งานกั บบริ ษัทในระยะยาว ทั้ ง นี้
ณ สิ้นปี 2555 มีโครงการ ESOP สรุปได้ดังนี้
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ESOP # 5

ESOP # 6

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทได้ท�ำการแตกใบส�ำคัญ
ที่เสนอขายได้และจอง แสดงสิทธิ จาก 1 หน่วยเดิม
ซื้อครบถ้วนแล้ว
ให้เป็น 4 หน่วยใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 27 กันยายน
2554 ดังนี้
- แตกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จากเดิม 19,816,289 หน่วย
ให้เป็น 79,265,156 หน่วย
จ�ำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อ 1 หุ้นเดิมที่ส�ำรองไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ
รองรับการใช้สิทธิของใบ
(ภายหลังการเปลีย่ นแปลง ส�ำคัญแสดงสิทธิ แตกออก
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เป็น 4 หุ้น ดังนี้
ของบริษัท)
- จากเดิม 23,125,615 หุ้น
แตกให้เป็น 92,502,460 หุ้น
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ (30 มิถนุ ายน 2552)
อัตราการใช้สิทธิ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.167 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ
1.072 บาทต่อหน่วย

บริษัทได้ท�ำการแตกใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ จาก 1 หน่วยเดิม
ให้เป็น 4 หน่วยใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 27 กันยายน
2554 ดังนี้
- แตกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จากเดิม 63,173,735 หน่วย
ให้เป็น 252,694,940 หน่วย
1 หุ้นเดิมที่ส�ำรองไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ แตกออก
เป็น 4 หุ้น ดังนี้
- จากเดิม 73,723,754 หุ้น
แตกให้เป็น 294,895,016 หุ้น
5 ปีนับจากวันที่ออกใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ (6 สิงหาคม 2553)
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.167 หุ้น
1.114 บาทต่อหน่วย

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ ในวันท�ำการสุดท้าย
ของทุกเดือนปฏิทินตลอดอายุ
ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
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ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ ในวันท�ำการสุดท้าย
ของทุกเดือนปฏิทินตลอดอายุ
ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิภายใต้ โครงการ ESOP ที่จัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัท มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ (ณ ปัจจุบัน)

สัดส่วนการได้รับจัดสรร
(ร้อยละของโครงการ)
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ESOP # 5
ESOP # 6
1.89
4.00

1. นายโกวิทย์

โปษยานนท์

2. นายอภิชาติ

จูตระกูล

4.92

-

3. นายมานะ

นพพันธ์

-

2.67

4. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

-

2.67

5. นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต

-

2.67

6. นายเศรษฐา

ทวีสิน

4.92

-

7. นายวันจักร์

บุรณศิริ

4.92

-

8. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

-

2.67

9. นางนุชนาถ

ปัณฑวังกูร

-

2.67

10. นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

-

2.67

3.2.2 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ : ในปี 2555 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการ แต่ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารที่มีฐานะเป็นพนักงาน
ของบริษัทด้วยนั้น บริษัทได้จ่ายเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้
ปี 2555

ลักษณะค่าตอบแทน
จ�ำนวนราย
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

24

จ�ำนวนเงิน (บาท)
10,281,127
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4. การก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
บริษัทได้ ให้ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชื่อที่ว่า การก�ำกับดูแลกิจการ
เป็นระบบทีจ่ ดั ให้มกี ระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้ ำ� และการควบคุมของกิจการ ให้มคี วามรับผิดชอบ
ตามหน้ า ที่ ด ้ ว ยความโปร่ ง ใส และสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น เพื่ อ รั ก ษาเงิ น ทุ น และเพิ่ ม คุ ณ ค่ า
ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่ว นได้เสียอื่น และสังคม
โดยรวม บริษัทได้มีการจัดสร้างโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหาร
ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ได้มีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบการดูแลกิจการของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยยึดหลักความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity)
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน
(Competitiveness)
นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นชาวต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการทราบข่าวสาร
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�ำ และรวดเร็ว บริษัทตระหนักถึงความจ�ำเป็นและเข้าใจในเรื่องการก�ำกับดูแล
กิจการว่ามีความส�ำคัญ และเป็นส่วนส�ำคัญที่นักลงทุนจะตัดสินใจในการเลือกลงทุนในบริษัท ฉะนั้น
บริษัทจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการบัญชี การบริหาร ให้มีความทันสมัย เพื่อให้มีการรายงานผล
ที่ ร วดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง และบริ ษั ท ยั ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ รองรั บ งานประสานงาน
กับนักลงทุนของบริษัทอีกด้วย
ในส่วนของความคืบหน้าในการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก�ำหนดนั้น บริษัทขอรายงานดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
เพื่ อ เพิ่ ม ความโปร่ ง ใสและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของกิ จ การ รวมทั้ ง เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น) โดยครอบคลุมหลักส�ำคัญ ดังนี้
(ก) บริ ษั ท มี ก ารให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยการจั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และ
เอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วัน
ก่ อ นวั น ประชุ ม ) ซึ่ ง ในหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ดั ง กล่ า วจะแจ้ ง รายละเอี ย ด อั น ประกอบด้ ว ย
วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนข้อมูลที่
ส�ำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
94
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วาระ รวมไปถึงการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารด้วย
(ข) ประธานในที่ ป ระชุ ม จั ดสรรเวลาอย่ า งเพี ย งพอ เหมาะสม และด� ำ เนิ น การประชุ ม ตาม
ระเบียบวาระการประชุม โดยในระหว่างการประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่
(ค) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุ
จ�ำเป็น) จะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
(ง) ด� ำ เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิทั่วไป
บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ความส� ำคัญใน
เรื่องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของ
บริษัทในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับ
หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการได้รับเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ก� ำ หนดนโยบายให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและ
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ ง ในเรื่ อ งการเรี ย กประชุ ม การแจ้ ง วาระ
การประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม การด�ำเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
วิธีการก่อนการประชุม
ในปี 2555 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญประจ�ำปี
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน
ประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็น
เวลาประมาณ 28 วันก่อนวันประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
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ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี บริษัทได้ ให้ข้อมูลในหนังสือนัดประชุมที่เอื้ออ�ำนวย
ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อันได้แก่
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
- ข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
(ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึง่ ออกตามวาระ) รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
- รายละเอียดการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บริษทั ได้เพิม่ ทางเลือกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยการ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นใน
การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้
ปัจจุบนั บริษทั ยังมีนโยบายทีจ่ ะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้มรี ายละเอียด
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูล
ของบริษทั โดยจะได้เพิม่ รายละเอียดของเรือ่ งเพือ่ พิจารณา เหตุผลความจ�ำเป็น ผลกระทบทัง้
ด้านบวกและลบในวาระการประชุมใดๆ ทีส่ ำ� คัญเข้าไว้ดว้ ย
นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม
โดยจัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และจัดท�ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
ระหว่างการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นในปี 2555 ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม และมีประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตาม
รายชื่อที่เปิดเผยไว้ ในรายงานการประชุม) เพื่อท�ำหน้าที่ชี้แจงและตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้แจ้ง
ให้ที่ป ระชุม ทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ล ะวาระการประชุม
และได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ
บริษัทได้ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุม
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการด้วย นอกจากนี้ บริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
ได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดย
ไม่ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
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ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท สอบถาม และแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และรายงานทางการเงิ น รวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ นการจั ดสรรเงิ น ปั น ผลอย่ า ง
เท่าเทียมกัน
วิธีการหลังการประชุม
บริ ษั ท ได้ จ ดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม และการออกเสี ย งในแต่ ล ะวาระอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ ว น รวมทั้ ง ได้ บั น ทึ ก ประเด็ น ซั ก ถามและข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ส� ำ คั ญ ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ไว้ ใ น
รายงานการประชุ ม โดยได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ในปี 2555
ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยภายใน 14 วั น หลั ง จากการประชุ ม เสร็ จ สิ้ น
พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ www.sansiri.com เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ทราบและ
สามารถตรวจสอบได้
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายใน
อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ เป็นต้น เนื่องจากบริษัทค�ำนึงถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความส�ำเร็จ
ในระยะยาวของบริษัทได้
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยด�ำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่าง
สม�่ำเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้า จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดย
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
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พนักงาน
บริษัทสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนา
และเพิ่ ม พูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโ อกาสใน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัด
ให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และประกัน
ชีวิต เป็นต้น
ผู้บริหาร
บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของผู ้ บ ริ ห ารซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง สู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
จึงได้มีการจัดท�ำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม
เจ้าหนี้และคู่ค้า
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดย
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายก�ำหนด
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าโดย
ไม่สุจริต
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งใน
รูปของรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ สารสนเทศของบริษัทที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ว จะ
เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com ซึ่งนับเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทันต่อเหตุการณ์และผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวก ทั้งนี้ บริษัทมี
หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
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และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม รวมถึงรับผิดชอบในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นให้กับ
นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข 0-2201-3905 หรือที่ E-mail Address: IR@sansiri.com
สารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย รายงานทางการเงิ น และข้ อ มู ล ที่ มิ ใ ช่ ข ้ อ มู ล
ทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นั้ น ได้ ผ ่ า นการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย และสารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงานประจ� ำ ปี งบการเงิ น
ดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ และใช้ ดุล พิ นิ จ อย่ า งระมั ดระวั ง และประมาณการ
ที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อ
ให้ มั่ น ใจได้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ลว่ า การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเพี ย งพอ
ที่ จ ะด� ำ รงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น และเพื่ อ ให้ ท ราบจุ ด อ่ อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน และความเห็ น ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปี และ
แบบ 56-1 แล้ว
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทได้รับการพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ ในข้อบังคับบริษัท ปัจจุบัน คณะกรรมการมีจ�ำนวน 10 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่
เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 3 คน และกรรมการ
ภายนอกที่ ไม่ ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 คน โดยในจ�ำนวนนี้มี
กรรมการอิสระรวม 5 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
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ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีชื่อเสียงและประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างสูง และเป็นผู้บริหารอาชีพที่มีความเป็นกลาง
ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด ดังนั้น การด�ำเนินการและการบริหารงาน
ของบริษัทของคณะผู้บริหาร จึงอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลอย่างเป็นกลางของกรรมการที่
ไม่ ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลที่พอเพียงแล้วในความเห็น
ของบริษัท
คณะกรรมการเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาการก� ำ หนดและแยกบทบาทหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ระหว่ า งคณะกรรมการ อนุ ก รรมการ และฝ่ า ยบริ ห ารอย่ า งชั ด เจน รวมทั้ ง มี ก ารสื่ อ สาร
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ายบริหารและ
พนักงานของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
การก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้
เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด ามารดา คู ่ ส มรส พี่ น ้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ ง คู ่ ส มรสของบุ ต ร
ของผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม หรื อ บุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ การเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของ ผู ้ ใ ห้
บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกิ นร้ อ ยละหนึ่ ง ของจ� ำ นวนหุ ้ นที่ มีสิ ทธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษัทอื่ น ซึ่ ง ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด� ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
ทั้ ง นี้ นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดขั้ น ต�่ ำ ของส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
จากโครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการได้เลือกกรรมการที่เป็นอิสระซึ่งไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ ใ ดๆ กั บ ฝ่ า ยบริ ห าร ให้ เ ป็ น ประธานกรรมการ โดยบริ ษั ท ก� ำ หนดให้
ประธานกรรมการ กับ ประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อ
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในด้านนโยบายและการบริหารงานปกติประจ�ำวันออกจากกัน
ประธานกรรมการมีภาวะผู้น�ำและมีบทบาทส�ำคัญในดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน�ำ และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�ำหรือธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายจัดการ ในขณะที่ประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบด้านการ
บริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ นอกจากนี้
ประธานกรรมการยังท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นด�ำเนินไปจนส�ำเร็จลุล่วง พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมด้วย
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการมีแนวนโยบายในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ ไข รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น จึ ง ได้ จั ด ให้ มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบและด� ำ เนิ น การ
ในงานด้ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท และงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น ทางการและเป็ น ระบบที่
ชัดเจน ปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตั้งนายนพพร บุญถนอม ประธานที่ปรึกษาส�ำนักกฎหมาย
และเลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการบริษัท โดยท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมทั้งจัดการและดูแลการประชุมคณะ
กรรมการและผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
ช่วยเหลือในการบริหารงาน และการก�ำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 4 คณะ ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (3)
คณะกรรมการ CSR และ (4) คณะกรรมการบริหาร รายละเอียดเกี่ยวกับ รายชื่อ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้แสดงไว้ ในในหมวด “การจัดการ”
ภายใต้หัวข้อ “1. โครงสร้างการจัดการ”

102

รายงานประจ�ำปี 2555

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทไม่ ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึ ง การพิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในการก� ำ หนดนโยบายและทิ ศ ทางการบริ ห าร
จัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามดูแลการด�ำเนิน
งานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวัง
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี น โยบายอย่ า งชั ดเจนในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม
และได้ มี ก ารสื่ อ สารนโยบายดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ฝ ่ า ยจั ดการและพนั ก งานในทุ ก ระดั บ
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจะได้ท�ำการรวบรวมและจัดท�ำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ในการปฎิบัติงานของพนักงาน และก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อไป
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิด
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติ
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ในข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
โดยก�ำหนดให้ ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์
ที่ ก� ำ หนดตามประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การท� ำ รายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว
ก�ำหนดในเรื่องนั้นๆ ด้วย
คณะกรรมการได้ ท ราบถึ ง รายการที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมือน
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ท� ำ รายการกั บ บุ ค คลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้ เ ปิ ด เผยรายละเอี ย ด
มู ล ค่ า รายการ คู ่ สั ญ ญา เหตุ ผ ล/ความจ� ำ เป็ น ไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี และแบบ 56-1
แล้ว นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลเหล่านั้น
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมกั บ กิ จ การที่ บ ริ ษั ท ด� ำ เนิ น อยู ่ ใ น
ปัจจุบัน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ธุรกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน
พร้อมทั้งได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสาย
งานที่รับผิดชอบ
บริษัทได้จัดให้มีการตรวจเช็คเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
ที่ส�ำคัญของบริษัทได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control)
และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้มีการรายงานการด�ำเนินการโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัท
ได้ มี ก ารก� ำ หนดและประเมิ น ความเสี่ ย งของกิ จ การ มี ก ารก� ำ หนดมาตรการป้ อ งกั น และ
จัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัท โดยมอบให้
ฝ่ายจัดการไปด�ำเนินการเพือ่ ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบจากเหตุการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรม และ
ก�ำหนดมาตรการเพื่อจัดการแก้ ไขตามความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
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5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�ำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำเป็นรายไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ
จ�ำนวน 4 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จ�ำนวน 8 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนปรากฏรายละเอียด ดังนี้
การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2555
รายชื่อกรรมการ

ทีป่ ระชุม
ที่ประชุม
ทีป่ ระชุม
ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
พิจารณาค่า
ตรวจสอบ
CSR
ตอบแทน

1. นายโกวิทย์

โปษยานนท์

12/12

-

-

-

2. นายอภิชาติ

จูตระกูล

11/12

-

-

-

3. นายมานะ

นพพันธ์

12/12

4/4

1/1

-

11/12

4/4

1/1

2/2

8/12

2/4

-

-

4. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต

6. นายเศรษฐา

ทวีสิน

11/12

-

-

2/2

7. นายวันจักร์

บุรณศิริ

12/12

-

-

-

8. นายเกรียงไกร

เธียรนุกุล

11/12

-

-

-

9. นางนุชนาถ

ปัณฑวังกูร

8/12

-

-

-

10. นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

11/12

-

1/1

2/2
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ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอส�ำหรับการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และ
ส่งเสริมให้กรรมการได้อภิปรายประเด็นส�ำคัญอย่างทั่วถึง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ
ท� ำ หน้ า ที่ จ ดบั น ทึ ก การประชุ ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรซึ่ ง ครอบคลุ ม สาระส� ำ คั ญ ต่ า งๆ
อย่างครบถ้วน โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการไว้
อย่างชัดเจน มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการซึ่งพร้อม
ให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษั ท รั บ ทราบข้ อ มู ล ด้ า นการประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการตามแนวทางที่
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยก� ำ หนด และมี ก ารประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการ
บ้างเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทมีแนวคิดที่จะก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยจะกระท�ำด้วยความระมัดระวัง
และรอบคอบตามความเหมาะสม เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การท�ำงานของคณะกรรมการต่อไป
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน
อยู่ในระดับเดียวกับภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ต ้ อ งการ และได้ ข ออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น แล้ ว กรรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น ประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นกลางและเหมาะสม และเพื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะได้มีการน�ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ด้ ว ย รายละเอี ย ดค่ า ตอบแทนของกรรมการแต่ ล ะคณะและผู ้ บ ริ ห าร ปรากฏในหมวด
“การจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร”
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
การพัฒนากรรมการ
บริ ษั ท ค� ำ นึ ง ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของกรรมการซึ่ ง เป็ น กลไกที่ ส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดแนวทาง
นโยบายและแผนงานในการที่ จ ะท� ำ ให้ บ ริ ษั ท บรรลุ เ ป้ า หมายในทางธุ ร กิ จ และดู แ ล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งได้ ไว้วางใจแต่งตั้งกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนด
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นโยบาย และก�ำกับดูแลการท�ำงานของฝ่ายบริหาร บริษัทจึงมีเป้าหมายในการพัฒนากรรมการ
ทุ ก ท่ า นให้ มี ค วามรอบรู ้ ใ นเรื่ อ งที่ จ� ำ เป็ น และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม�่ ำ เสมอ โดยการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ทั้ ง ในด้ า นของการจั ด สรรเวลาและค่ า ใช้ จ ่ า ย
ที่เกี่ยวข้อง ให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ
บริษัท ได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา กับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สัมมนา
ดังกล่าวได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับทราบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ความรับผิดชอบ
รวมทั้งข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันจะน�ำไปสู่การปรับปรุง
การปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ หากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบ
งานด้านเลขานุการบริษัท จะจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริม
ให้กรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท เช่น
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ หลั ก เกณฑ์ ใ นเรื่ อ งภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใน
การรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ นบริ ษั ท ตามมาตรา 59 และบทก� ำ หนดโทษตามมาตรา
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น อันเป็น
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของภาระหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายที่ ก รรมการต้ อ ง
ยึดถือและปฎิบัติ รวมทั้งในส่วนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะใช้เป็นแนวทาง
ในการท�ำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้บริหารทั้งในระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเพื่อการสืบทอด
งานอย่างต่อเนื่อง โดยในการวางแผนและการท�ำงานในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย การเงิน ตลอดจนงานในส่วนสนับสนุนทั้งหลาย
จะก� ำ หนดให้ มี ก ลุ ่ ม คณะท� ำ งานที่ ป ระกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู ้ บ ริ ห ารในแต่ ล ะ
สายงานมาประชุมร่วมกันเพื่อก�ำหนดแผนการท�ำงานและการประสานงาน ซึ่งอาจมีหลายคณะ
ตามความเหมาะสม เช่ น คณะท� ำ งานในการพิ จ ารณาโครงการใหม่ โดยจะท� ำ หน้ า ที่ ใ น
การพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนซือ้ ทีด่ นิ หรือลงทุนอืน่ ๆ หรือ คณะท�ำงานทีพ่ จิ ารณาเกีย่ วกับ
การเงินของบริษัท หรือ คณะท�ำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เป็นต้น โดย
ในคณะท�ำงานเหล่านี้จะประกอบด้วยประธานอ�ำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธาน
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นแกนหลัก และมีบรรดาผู้บริหารอื่นๆ ในระดับต่างๆ ของสายงาน
ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเข้าร่วมในการท�ำงานในกลุ่มคณะท�ำงานแต่ละคณะ ซึ่งบริษัท
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เชื่อมั่นว่า ด้วยแนวทางในการท�ำงานดังกล่าวนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพใน
การท�ำงานของผู้บริหารอย่างมาก เนื่องจากได้มีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนด
แผนและการปฏิบัติงาน และได้เห็นและสัมผัสการท�ำงานของผู้บริหารในสายงานอื่นๆด้วย
นอกจากนี้ยังเป็นการที่ได้มีโอกาสศึกษาและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ ในการท�ำงาน
จากผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติงานจริงด้วย จะเห็นว่า วิธีการท�ำงานดังกล่าวนอกจากจะ
เป็นการพัฒนาผู้บริหารที่ดีแล้ว ยังจะท�ำให้งานมีความต่อเนื่อง และสามารถสืบทอดงาน
และถ่ายโอนความรับผิดชอบระหว่างผู้บริหารทั้งในระดับเดียวกันในต่างสายงาน และจาก
ผู้บริหารระดับสูงได้ โดยคล่องตัว เนื่องจากไม่ติดยึดกับตัวบุคคลเป็นการท�ำงานในลักษณะ
ของทีม การที่ ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มคณะท�ำงานแต่ละคณะที่ท�ำงานสอดประสานกัน ท�ำให้มี
การสืบทอดงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะของการท�ำงานร่วมกันซึ่งจะได้ศึกษาและ
ถ่ายทอดงาน รวมทั้งความรับผิดชอบที่ส�ำคัญไปพร้อมกัน
ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลางนั้น บริษัทมีการพัฒนาและแผนการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน โดยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานจะต้องพิจารณาและสนับสนุนให้ผู้บริหาร
ในระดับกลาง และพนักงานในสายงานได้มีการพัฒนาศักยภาพขึ้นเพื่อให้สามารถรับผิดชอบ
งานด้ า นการบริ ห ารและท� ำ งานแทนตนได้ โดยที่ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กลางที่ มี ศั ก ยภาพในทุ ก
สายงานจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SLP (Sansiri Leadership
Programme) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร โดยพนักงานจะได้เรียนรู้
ถึ ง กระบวนการและกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารแนวใหม่ รวมถึ ง การที่ จ ะเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ดีแ ละมี
ประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่าย (Network) ในการประสานงาน
และให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท�ำงานในระหว่างสายงานต่างได้ด้วย เนื่องจากพนักงาน
ที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้าเรียนและท�ำกิจกรรมร่วมกัน ในส่วนของพนักงานในระดับต�่ำ
ลงมาบริษัทจะมีโครงการค้นหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยจะเป็นการคุยกันในระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกัน ท�ำการคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะ
การท�ำงาน และทัศนคติที่ดีเข้ามาร่วมฝึกอบรมในลักษณะ On the Job Training เพื่อให้
สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางตามล�ำดับ นอกเหนือจากโครงการ
หลักทั้งสองโครงการดังกล่าว บริษัทยังจัดให้มีโครงการ Management Trainee ซึ่งช่วยให้
พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการท�ำงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร อันจะ
ช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนและปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอันจะ
ช่วยเสริมในการพัฒนาผู้บริหารและสืบทอดการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ บริษทั ยังให้การสนับสนุนโครงการสัมมนา/ดูงานทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ
ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในการน�ำไปใช้ ในการปฏิบัติงานจริง อาทิ Managerial
Grid หรือ The 7 Habits of Highly Effective People ของ Stephen R. Covey ซึ่งผู้เป็น
ผู้บริหารระดับกลางทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าเรียนในโครงการอบรมสัมมนาที่ส�ำคัญเหล่านี้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นผู้น�ำและการบริหารงาน
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการส่งส�ำเนาในรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทซึ่งจะต้องรายงานส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ท�ำให้บริษัทสามารถตรวจสอบว่ามีการ
ซื้อขายหุ้นโดยการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญของบริษัทไว้ โดยบริษัทได้แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารหรือ
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายในที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคาหลั ก ทรั พ ย์
จะต้ อ งระงั บการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ในช่ ว ง 1 เดื อ นก่ อ นที่ ง บการเงิ น หรื อ ข้ อ มู ล ภายในนั้น
จะเปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมทั้งการก�ำชับให้มีการเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นต้องใช้
ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารอื่นพร้อมๆ กับการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ด้วยวิธีการดังกล่าวบริษัทเชื่อว่า หากเกิดการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ
เป็นประโยชน์ส่วนตน จะสามารถก�ำหนดขอบเขตในการสอบสวนและน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การควบคุมภายใน
บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญต่อการสร้างระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง มุ่งเน้นให้มีการควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลและสอบทาน
ความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสัมพันธ์กับการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน
ตามองค์ ป ระกอบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง 5 ส่ ว น อั น ได้ แ ก่ (1) องค์ ก รและ
สภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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องค์กรและสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน บริษัทได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการจัดองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร โดยเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นฝ่ายบริหาร 3 คน และกรรมการภายนอกซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น 7 คน ท�ำให้ ในการพิจารณาการตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทมีการคานอ�ำนาจ
กันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดผังองค์กรการบริหารงาน บริษัทได้แบ่งแยก
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานสามด้ า นที่ เ ป็ น พื้ น ฐานของระบบควบคุ ม ภายใน อั น ได้ แ ก่ หน้ า ที่
ในการอนุมัติ หน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล
ทรัพย์สินออกจากกันอย่างเด่นชัด และบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น โดยให้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทอีกทางหนึ่ง
การบริหารความเสี่ยง
ในการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทมีกระบวนการในการจัดท�ำแผนงานประจ�ำปีที่มีเป้าหมายที่
ชัดเจนและวัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด ซึ่งขั้นตอนในการจัดท�ำแผนงานจะมีการวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาใช้ ในการก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อด�ำเนินการ ตลอดจน
เครื่องชี้วัดและติดตามผล รวมทั้งมีการจัดท�ำระบบบัญชีต้นทุนแยกตามแต่ละกิจกรรม เพื่อที่บริษัท
จะได้ รั บ ทราบต้ น ทุ น ของแต่ ล ะกิ จ กรรมที่ ชั ด เจน และยั ง เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการแข่ ง ขั น
ต่ อ ไป โดยที่ ใ นระหว่ า งปฏิ บั ติ ง านตามแผนจะได้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวอยู่อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อที่หากมีปัจจัยความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มขึ้นจากที่ ได้มีการประเมินไว้ ในขั้นตอนการวางแผนจะได้มีการปรับกลยุทธ์
หรือก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยสองคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม
ในด้านการบริหารงาน บริษทั ได้กำ� หนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าทีใ่ ห้เหมาะสม
ตามหลั ก การกระจายอ� ำ นาจและเกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน ติ ดตามดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของ
บริษัทย่อยอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามให้การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
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เพื่อให้ทิศทางการท�ำงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกัน และได้มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์
ดั ง กล่ า วอย่ า งทั่ ว ถึ ง และสม�่ ำ เสมอ นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ร วบรวมและก� ำ หนดวั ฒ นธรรมองค์ ก รขึ้ น
และได้ ส ่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งค่ า นิ ย ม แนวทางปฏิ บั ติ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว
จะส่งเสริมในด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Integrity) ของพนักงานได้ทางหนึ่ง
อีกทั้งเป็นพลังผลักดันไปสู่ความส�ำเร็จในอนาคต
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทได้เล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เห็นได้จากการที่บริษัทได้
ปรั บ ปรุ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ด การฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของบริ ษั ท ขึ้ น ใหม่ ใ ห้ มี ค วามทั น สมั ย
ท�ำให้การจัดเก็บรวบรวม และบริหารข้อมูล และการจัดท�ำรายงานข้อมูลต่างๆ มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
ต่อการใช้งาน และสามารถรายงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้
บริษัทยังมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายภายในองค์กรที่สามารถเชื่อมต่อจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา
ในบริษัทอันจะท�ำให้การติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษัท
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยที่ระบบดังกล่าวมีการก�ำหนดระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
ระบบการติดตาม
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2555 รวม 12 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ในการบริหารงานตามแผนงาน
จะมีการตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนินการ และวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมรวมของพนักงานระดับจัดการของทุกฝ่ายเพื่อรายงานความคืบหน้าของ
การด�ำเนินการตามแผนงานดังกล่าวปีละสองถึงสามครั้งนอกเหนือไปจากการบริหารติดตามผลตามระบบ
งานและเครื่องชี้วัดที่ก�ำหนดตามแผนงานโดยผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น อันจะเป็นการเพิ่มช่องทาง
ที่จะท�ำให้มีการส่งผ่านข้อมูลและการติดตามการท�ำงานข้ามสายงานอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากมี
การตรวจพบข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ จะมี ก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ ไขต่อไป
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่างได้ท�ำการประเมิน
ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ตามแนวทางในแบบประเมิ น ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก� ำ หนด และโดยการซั ก ถามข้ อ มู ล จากฝ่ า ยบริ ห ารแล้ ว สรุ ป ได้ ว ่ า
จากการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ในด้ า นต่ า งๆ 5 ส่ ว น กล่ า วคื อ องค์ ก รและ
สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ
รายงานประจ�ำปี 2555
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2 นายอภิชาติ จูตระกูล
- รองประธานกรรมการ
(มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ
(ปี)

1 นายโกวิทย์ โปษยานนท์
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

ชื่อ - นามสกุล
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of San Diego
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation
Programme (DAP)

ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)
Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

3.297

0.109

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

2551 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง

กรรมการ

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน

ประธานอ�ำนวยการ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

รายงานประจ�ำปี 2555
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หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ส�ำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปีของบริษัท
และงบการเงินรวมของบริษัทย่อย ตามที่ควรอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดท�ำและเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินส�ำรองต่างๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและ
บริษัทในเครือ รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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3 นายเศรษฐา ทวีสิน
- กรรมการ
(มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)

ปริญญาโท
(บริหารธุรกิจ-การเงิน)
Claremont Graduate
School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of San Diego
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

2.895

3.297

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2537 - 2555

4 นายวันจักร์ บุรณศิริ
- กรรมการ
(มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
- เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

47

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation
Programme (DAP)

ปริญญาโท (วิศวกรรมเคมี)
Imperial College of
Science Technology
and Medicine
University of London
ประเทศอังกฤษ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

2.758

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2546 - 2551
2537 - 2555

กรรมการ

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

2551 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท โรจน์นฤมิต จำ�กัด

บริษัท สิริ ภูเก็ต จำ�กัด

บริษัท ชนชัย จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

บริษัท ปภานัน จำ�กัด

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำ�กัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท โรจน์นฤมิต จำ�กัด

บริษัท ชนชัย จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำ�กัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โรจน์นฤมิต จำ�กัด

บริษัท สิริ ภูเก็ต จำ�กัด

บริษัท ชนชัย จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2533 - 2555

กรรมการ

กรรมการ

2546 - 2551

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

2541 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

ปัจจุบัน

กรรมการ

2543 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

52

อายุ
(ปี)

2 นายอภิชาติ จูตระกูล
- รองประธานกรรมการ
(มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
(ต่อ)

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

116

รายงานประจ�ำปี 2555
รายงานประจ�ำปี 2555
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อายุ
(ปี)

2545 - 2555

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) ดังนี้
- Director Certification
Programme (DCP)
- Audit Committee
Programme (ACP)
- Monitoring Fraud Risk
Management (MFM)
- Monitoring the Quality
of Financial Reporting
(MFR)
- Monitoring the System
of Internal Control and
Risk Management (MIR)
- Monitoring the Internal
Audit Function (MIA)

2554 - ปัจจุบนั
2547 - 2554

0.105

ช่วงเวลา

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

6 นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

55

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation
Programme (DAP)
- Director Certification
Programme (DCP)
- Audit Committee
Programme (ACP)
- Monitoring the System
of Internal Control
and Risk Management
(MIR)
- Monitoring the Internal
Audit Function (MIA)
- Monitoring the Quality
of Financial Reporting
(MRF)
- Monitoring Fraud Risk
Management (MFM)
- Role of the Chairman
Programme (RCP)

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-ไม่ม-ี

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน
กรรมการ และประธานกรรมการ บริหารความเสีย่ ง

2551 - 2554

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กระทรวงการคลัง

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

กรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงและประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ

อนุกรรมการวิชาการพิจารณาเลือ่ นตำ�แหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

2553 - 2555

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

อนุกรรมการวิสามัญเกีย่ วกับการสรรหา
พัฒนาบุคลากร และการประเมิน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

5 นายมานะ นพพันธ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

118

รายงานประจ�ำปี 2555
รายงานประจ�ำปี 2555
119

53

8 นายเกรียงไกร เธียรนุกลุ
- กรรมการ

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) ดังนี้
- Director Certification
Programme (DCP)
- Audit Committee
Programme (ACP)

ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(วปอ.52)

ผ่านการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) ดังนี้
- Director Certification
Programme (DCP)
- Audit Committee
Programme (ACP)

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
The Pennsylvania State
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

0.059

-ไม่ม-ี

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั

53

42

9 นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร
- กรรมการ

อายุ
(ปี)

8 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
- กรรมการ(ต่อ)

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation
Programme (DAP)
- Director Certification
Programme (DCP)

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
MIT Sloan School of
Management
Massachusetts Institute
of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ดังนี้
- Director Certification
Programme (DCP)
- Audit Committee
Programme (ACP)

ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกัน
ราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.52)

ผ่านการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

-ไม่มี-

0.059

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วีไอจี คาร์เรนท์ จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สมาคมการพิมพ์ ไทย

2545 - ปัจจุบัน

นายกสมาคม

2544 - 2551

มูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานมูลนิธิ

2548 - 2551

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

2548 - 2551

สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การไฟฟ้านครหลวง

กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
สถานีตำ�รวจนครบาล บางรัก

กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทีป่ รึกษา คณะกรรมการบัญชี-การเงินและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัย

กรรมการ

2549 - 2551

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

บริษทั บางกอก บายน์ดง้ิ จำ�กัด

บริษทั มีเดีย เชคเกอร์ จำ�กัด

มิลค์พลัส

บริษทั เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมีย่ ม จำ�กัด

บริษทั เพรสทิจ ไดเรคท์ มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด

บริษทั พีทที ี โกบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั นิวไวเต็ก จำ�กัด

สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษทั ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2549 - 2552

ประธาน

2549 – 2553

ที่ปรึกษา

กรรมการ

2551 - 2553

2549 – 2553

รองเลขาธิการ

2551 - 2553

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

กรรมการ

ปัจจุบนั

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหาร

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

เลขาธิการ

ปัจจุบนั

รองกรรมการอำ�นวยการ ด้านการเงิน

2548 - 2554

รองประธาน

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

2554

ปัจจุบนั

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่การเงินองค์กร

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

2548 - ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

50

อายุ
(ปี)

7 นายวิรตั น์ เอือ้ นฤมิต
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

120

รายงานประจ�ำปี 2555
รายงานประจ�ำปี 2555
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11 นายฒาลิน เอีย่ มฐิตวิ ฒ
ั น์
- กรรมการบริหาร
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation
Programme (DAP)

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Western Michigan
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation
Programme (DAP)
- Audit Committee
Programme (ACP)
- Director Certification
Programme (DCP)

ปริญญาโท (การจัดการ)
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

0.216

-ไม่ม-ี

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2546 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2546 - 2552

60

45

13 นายเมธา อังวัฒนพานิช
- กรรมการบริหาร

14 นายมนเธียร สร้อยสุวรรณ
- กรรมการบริหาร

44

อายุ
(ปี)

12 นายอุทัย อุทัยแสงสุข
- กรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (Mini MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Middle Tennessee State
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

0.008

0.065

0.152

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2552 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

2552 - 2556
2552 - 2556

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษทั ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนโครงการ บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
2552 - 2556

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร

บริษทั อาณาวรรธน์ จำ�กัด
บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ

2552 - ปัจจุบนั

บริษทั พิวรรธนา จำ�กัด

บริษทั ปภานัน จำ�กัด

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษทั แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด

บริษทั อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษทั เรด โลตัส พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด

บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษทั ศูนย์บคุ ลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษทั ปภานัน จำ�กัด

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษทั ศูนย์บคุ ลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษทั ชนชัย จำ�กัด

บริษทั โรจน์นฤมิต จำ�กัด

บริษทั พิวรรธนา จำ�กัด

บริษทั อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษทั เรด โลตัส พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด

บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั เค-เทค คอนสตรัคชัน่ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั อินฟินทิ แคปปิตอล จำ�กัด

บริษทั ยูโรเทค เอ็นจิเนียริง่ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร

กรรมการ

2552 - ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

กรรมการ

2554 - ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ
และพัฒนาโครงการแนวราบ

กรรมการ

2552 - ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานสือ่ สารการตลาด
กรรมการ

ปัจจุบนั

ตำ�แหน่ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและ
พัฒนาโครงการแนวสูง
2554 - ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บริษทั บียอนด์ กรีน จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

กรรมการ

2549 - ปัจจุบนั

กรรมการ

กรรมการ

2551 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายบัญชี

กรรมการ

2551 - 2554

ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

กรรมการ

2551 - ปัจจุบนั

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

2550 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2555 - ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

43

อายุ
(ปี)

10 นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

122

รายงานประจ�ำปี 2555
รายงานประจ�ำปี 2555
123

52

52

16 นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ
- กรรมการบริหาร

17 นายสมชาย ชาญธนเวทย์
- กรรมการบริหาร

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation
Programme (DAP)

ปริญญาโท (นิตศิ าสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

0.033

0.011

0.045

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2552 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

23 นายอภิสทิ ธิ์ ศรีสกุลพงษ์
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ
แนวสูง 1

47

53

22 นายสุพล สมบัตวิ ชิ าธร
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และฝ่ายประเมินราคากลาง

41

20 นางสาววิลาสิณี เดชอมรธัญ
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร
โครงการและการตลาดแนวราบ 2

45

42

19 นายสุรยิ ะ วรรณบุตร
- ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหาร
โครงการและการตลาดแนวราบ
4,5,6 และโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำ�เร็จรูป

21 นายชูเกียรติ จูมทอง
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

53

อายุ
(ปี)

18 นางอนงค์ลกั ษณ์ รัฐประเสริฐ
- กรรมการบริหาร
- เลขานุการกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (นิตศิ าสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
สถาบันราชภัฎสวนสุนนั ทา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

0.014

0.020

0.015

0.001

0.015

0.001

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

2550 – 2551

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 1

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ และ
ฝ่ายประเมินราคากลาง

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการและ
การตลาดแนวราบ 2

กรรมการผูจ้ ดั การ

2551 – 2553

ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารโครงการและ
การตลาด พิวรรธนา (แนวราบ 4 )

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงงานผลิตแผ่น
คอนกรีตสำ�เร็จรูป

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารโครงการและ
การตลาดแนวราบ 5, 6

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

ตำ�แหน่ง

2551 – 2553

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษทั พิวรรธนา จำ�กัด

บริษทั พิวรรธนา จำ�กัด

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ชนชัย จำ�กัด

บริษทั โรจน์นฤมิต จำ�กัด

บริษทั ศูนย์บคุ ลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษทั พิวรรธนา จำ�กัด

บริษทั อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษทั เรด โลตัส พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด

บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษทั เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายการเงินและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงการแนวราบ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารโครงการและ
การตลาดแนวราบ 3

กรรมการ

2553 - ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ประธานทีป่ รึกษาสำ�นักกฎหมาย

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

48

อายุ
(ปี)

15 นายนพพร บุญถนอม
- กรรมการบริหาร
- เลขานุการบริษทั

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

124

รายงานประจ�ำปี 2555
รายงานประจ�ำปี 2555
125

41

46

40

39

25 นางสาวดุษฎี ตันเจริญ
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสสายงานการตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการแนวสูง
และสายงานสือ่ สารการตลาด
26 นายพรชัย ชัยมงคลทรัพย์
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 1
27 นางสิรนิ ทรา มงคลนาวิน
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายวางแผน
องค์กรและผูล้ งทุนสัมพันธ์ และ
ฝ่ายพัฒนาระบบงานองค์กร
28 นายสมัชชา พรหมศิริ
- ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาดองค์กร

ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ การเมืองระหว่างประเทศ)
University of Warwick
ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโท (รัฐศาสตร์
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
University of Nottingham
ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Tepper School of Business
Carnegie Mellon University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาตรี (อักษรศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

0.000

0.000

0.000

0.013

0.001

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

40

37

35

30 นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชยั
- ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
บริษทั พลัส และ ทัช (งานวิจยั พัฒนาธุรกิจ และทีป่ รึกษาการลงทุน)
31 นายปิติ จารุก�ำ จร
- ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารโครงการ
แนวสูง 2

อายุ
(ปี)

29 นายประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์
- ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้ ส่วนโครงการ

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา
สาขาบริหารงานก่อสร้าง)
North Carolina State
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

0.003

0.024

0.004

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555

ปัจจุบนั

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 2

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2550 - 2551

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษทั พลัส และ ทัช บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
(งานวิจยั -พัฒนาธุรกิจ และทีป่ รึกษาการลงทุน)

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายจัดซือ้ ส่วนโครงการ

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาดองค์กร

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาระบบงานองค์กร

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนองค์กรและ
ผูล้ งทุนสัมพันธ์

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการและ
การตลาดแนวราบ 1

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสสายงานสือ่ สารการตลาด

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสสายงานการตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โครงการแนวสูง

บริษทั แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556)

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายโฮมแคร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

49

อายุ
(ปี)

24 นายทัศนิน มหาอำ�มาตยาธิบดี
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายโฮมแคร์

ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่งในปัจจุบัน
ของบริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท(ต่อ)

/

นพพันธ์

อมตวิวัฒน์
เอี่ยมฐิติวัฒน์
อุทัยแสงสุข
อังวัฒนพานิช
สร้อยสุวรรณ
บุญถนอม

นายวิรัตน์
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
ปัณฑวังกูร

นายมานะ
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ /, O

/

บุรณศิริ

นายวันจักร์

นางนุชนาถ

4
5
6
7
8
9
10 นายพรทัต
11 นายฒาลิน
12 นายอุทัย
13 นายเมธา
14 นายมนเธียร
15 นายนพพร
-

-

-

-

-

/

/, O

-

XO, /

/

-

-

-

/

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

บจ.ชนชัย
-

/

-

/

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

บจ. อาณาวรรธน์

2

3

/

-

/

-

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

บจ.ศูนย์บคุ ลากร สาธิตพัฒนา
/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

บจ.เรด โลตัส พร็อพเพอร์ต้ี
/

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

6

บจ.แสนสิริ เวนเจอร์
/

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

บจ. เอส.ยู. เอ็น.แมเนจเม้นท์
-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

9

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

11

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

/

-

/

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

/

-

14

-

18 นางอนงค์ลกั ษณ์ รัฐประเสริฐ
วรรณบุตร
เดชอมรธัญ

จูมทอง
สมบัติวิชาธร
ศรีสกุลพงษ์

มหาอำ�มาตยาธิบดี ตันเจริญ
ชัยมงคลทรัพย์
มงคลนาวิน
พรหมศิริ

19 นายสุริยะ
20 น.ส.วิลาสิณี
21 นายชูเกียรติ
22 นายสุพล
23 นายอภิสิทธิ์
24 นายทัศนิน
25 น.ส.ดุษฎี
26 นายพรชัย
27 นางสิรินทรา
28 นายสมัชชา
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-

มหณรงค์ชัย
จารุกำ�จร

30 น.ส. สุวรรณี
31 นายปิติ

-

-

29 นายประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชาญธนเวทย์

17 นายสมชาย

-

ตระกูลวัฒนะกิจ

16 นายมนู

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท

บมจ. แสนสิริ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

15

/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ O = กรรมการตรวจสอบ

/

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

8

บจ. แสนสิริ แลนด์

7

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ต้ี เวนเจอร์

5

บจ. แปซิฟคิ ชาเลนจ์ โฮลดิง้

4

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

บริษัทย่อย

บจ. ปภานัน

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

บจ.พลัส พร็อพเพอร์ต้ี สเปช

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ O = กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

บจ.ชนชัย

-

2

บจ. อาณาวรรธน์

-

3

บจ.พิวรรธนา

-

4

บจ.ศูนย์บคุ ลากร สาธิตพัฒนา

-

5

บจ.เรด โลตัส พร็อพเพอร์ต้ี

-

6

บจ.แสนสิริ เวนเจอร์
-

7

บจ. เอส.ยู. เอ็น.แมเนจเม้นท์
-

8

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
-

9

บจ. แสนสิริ แลนด์
-

10

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ต้ี เวนเจอร์
-

11

บจ. ปภานัน
-

15

14

13

12

บจ. แปซิฟคิ ชาเลนจ์ โฮลดิง้

บริษัทย่อย

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

เอื้อนฤมิต

ทวีสิน

นายเศรษฐา

3

/

จูตระกูล

นายอภิชาติ

2

X, /

โปษยานนท์

นายโกวิทย์

1

รายชื่อผู้บริหาร

1

บจ.พิวรรธนา

รายชื่อบริษัท

บมจ. แสนสิริ

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
บจ.พลัส พร็อพเพอร์ต้ี สเปช
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บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

126
127

นโยบาย หรือแนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินการรายการระหว่างกันตราบเท่าที่บริษัทเห็นว่า การเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ตามสภาวการณ์ ในขณะที่บริษัทเข้าท�ำรายการ โดยจะมีการก�ำหนด
เงื่อนไขต่าง ๆให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด เช่นเดียวกับการก�ำหนดราคาให้
กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่ า งไรก็ ต าม รายการระหว่ า งกั น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษั ท จะร่ ว มกั น
ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยฯ

หมายเหตุ
/ = กรรมการ

/
นายชาติชาย อุดมพล
15

ศิริรัตน์

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยฯ ไม่มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อาชาเจริญสุข

นายชาญ

นายจิรายุ

13

14

/
นางนิรดา
12

วงศ์อนันต์กลุ

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

/
นายภูมิภักดิ์
11

จุลมณีโชติ

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

นางโอบอุ้ม
10

จูตระกูล

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

นางพักตร์พไิ ล ทวีสิน
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

นายมนเธียร
8

สร้อยสุวรรณ

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

นายเมธา
7

อังวัฒนพานิช

-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

/

-

/
นายอุทัย
6

อุทัยแสงสุข

-

/

-

/

/

/

/

-

/

-

/

-

/
นายนพพร
5

บุญถนอม

/

/

/

/

/

/

/

-

-

-

-

-

นายฒาลิน
4

เอีย่ มฐิตวิ ฒ
ั น์

/

/

/

-

/

/

/

-

-

-

-

-

/
/
/
นายวันจักร์
3

บุรณศิริ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
นายเศรษฐา
2

ทวีสิน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

บจ.ศูนย์บคุ ลากร สาธิตพัฒนา
บจ.พิวรรธนา
บจ. อาณาวรรธน์
บจ.ชนชัย
รายชื่อกรรมการ

จูตระกูล

5

บจ.เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้

รายชื่อบริษัทย่อย

นายอภิชาติ

6

บจ.แสนสิริ เวนเจอร์
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1

7

บจ. เอส.ยู. เอ็น.แมเนจเม้นท์
V

8

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

4

/

15
14
9

บจ. แสนสิริ แลนด์

3

13
10

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ต้ี เวนเจอร์

2

12
11

บจ. ปภานัน

1

บจ. แปซิฟคิ ชาเลนจ์ โฮลดิง้

บริษัทย่อย

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

บจ.พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปช

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
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ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2555

ปี 2554

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2553

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2.26

2.17

2.58

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

2.11

2.18

2.30

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.19

0.20

0.33

เท่า

1.62

1.63

1.55

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

(0.09)

(0.12)

(0.13)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

672.09

419.42

388.91

เท่า

1.39

1.38

1.20

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

0.54

0.86

0.93

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

0.64

0.54

0.60

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อ
ส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อ
ส่วนผู้ถือหุ้น - สุทธิ
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย

เท่า

3.58

3.40

5.27

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

558.82

668.50

603.25

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพัน

เท่า

0.35

0.34

0.33

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

11.16

8.92

11.94

ร้อยละ

50.00

50.00

50.00

ระยะเวลาช�ำระหนี้

วัน

32.26

40.37

30.14

วงจรเงินสด (Cash Cycle)

วัน

527.10

628.99

574.03

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

2.01

1.62

1.37

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

บาท

0.41

0.29

0.27

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

0.17

0.14

0.29

สินทรัพย์รวม

ร้อยละ

27.23

16.18

20.98

หนี้สินรวม

ร้อยละ

25.79

14.34

24.02

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ร้อยละ

30.39

20.43

14.50

รายได้จากการขายหรือบริการ

ร้อยละ

45.17

10.47

17.52

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ร้อยละ

45.46

26.57

33.05

ก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

49.80

6.18

95.70

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรเบื้องต้น (ของรายได้หลัก)

ร้อยละ

33.35

34.23

32.56

อัตราก�ำไรเบื้องต้น
(ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย)
อัตราก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

33.38

34.69

33.47

ร้อยละ

10.03

9.74

10.12

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

23.03

19.35

21.44

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

7.33

5.98

6.66

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

ร้อยละ

79.05

67.49

66.34

เท่า

0.72

0.61

0.65

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
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อัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
เหตุการณ์ส�ำคัญในรอบปี 2555
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ อ อกมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง และมาตรฐานการบั ญ ชี ใ หม่ ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 จ�ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 12 เรื่อง
ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อว่า มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ ยกเว้น มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ก�ำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความ
แตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษี
เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่า
การน�ำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะส่งผลให้ก�ำไรสะสมที่ยกมาในต้นปี 2556 ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 316 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ ประมาณ 109 ล้านบาท)
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2555 และแนวโน้มของปี 2556
เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 6.4 (ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) เป็นผลมาจากการขยายตัวในด้านการผลิต ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาค
อุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคาร รวมถึงการก่อสร้าง ในขณะที่การขยายตัวด้านการใช้จ่าย มีปัจจัย
สนั บ สนุ น จากการขยายตั ว ของการใช้ จ ่ า ยภาคครั ว เรื อ นและการลงทุ น ของภาคเอกชน รวมถึ ง รายจ่ า ย
ภาครัฐอีกด้วย ส�ำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าของปี 2555 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวที่ร้อยละ 21.7 ตามการขยายตัวของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและการก่อสร้าง ในส่วน
ของภาคการท่องเที่ยวนั้น มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 22.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 จาก
ปี 2554 นอกจากนี้ การบริโภคของครัวเรือนในปี 2555 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนหลายประการ อาทิ มาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก การปรับตัวดีขึ้นของรายได้
ภาคครัวเรือน รวมถึงการจ้างงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.3 จากปี 2554
ในขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.7 ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย
ยังคงอยู่ในระดับต�่ำเช่นกัน
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ส�ำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ ไทยในปี 2555 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์น�้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2555 คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อน และ
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2554 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐ
ที่ส่งเสริมและเกื้อหนุนต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก โครงการ
บ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ตลอดจนวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ย ต�่ำ
จากธนาคาร
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่า ในปี 2555 มีจ�ำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ�ำนวน 111,875 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากจ�ำนวน 81,856 หน่วย
ในปี 2554 โดยคอนโดมิเนียมมีจ�ำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 86
คาดการณ์ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากภาวะอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554
รวมถึงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบกับความเชื่อมั่นว่าภาวะอุทกภัยจะไม่เกิดขึ้นซ�้ำอีกใน
ปี 2555 ส�ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ส�ำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 - 5.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและ
แรงสนับสนุนจากภาคต่างประเทศ การลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
การบริ โ ภคจากทั้ ง ภาคเอกชนและภาคครั ว เรื อ นที่ ยั ง คงอยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี ถึ ง แม้ จ ะมี แ นวโน้ ม ชะลอตั ว ลง
ตามการลดลงของแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล นอกจากนี้ การด�ำเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลายและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต�่ำ ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ท�ำให้
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2556 เช่นกัน ส� ำหรับภาวะเศรษฐกิจโลกใน
ปี 2556 มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะฟื ้ น ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเช่ น กั น เนื่ อ งจากแนวทางการแก้ ป ั ญ หาวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ
ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอเมริกามีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้ง
การฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ของประเทศจี น และประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ส่ ง ผลให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และ
การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนการลงทุนจากต่างประเทศยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2555 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 30,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ร้อยละ 46 จาก
20,681 ล้านบาทในปี 2554 มีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการที่ร้อยละ 47
เป็นผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ส่งผลให้แสนสิริสามารถขายบ้าน/ห้องชุดและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้เป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับ
การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการธุรกิจที่ร้อยละ 8 และรายได้ค่าบริการอื่นที่ร้อยละ 33 ทั้งนี้ รายได้จาก
การขายโครงการยังคงเป็นรายได้หลักของแสนสิริ คือ ร้อยละ 96 ของรายได้รวม
รายงานประจ�ำปี 2555

133

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงปี 2553 – 2555 รายได้จากโครงการเพื่อขายของแสนสิริ สามารถแบ่งวิเคราะห์ตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ได้ตามตารางด้านล่างนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2553
ล้านบาท ร้อยละ

บ้านเดี่ยว

9,406

32.5

7,099

35.9

6,788

38.0

ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์

4,635

16.0

3,372

17.1

3,081

17.2

คอนโดมิเนียม

14,804

51.1

9,262

46.8

7,988

44.7

อื่นๆ
รวม

109
28,954

0.2
12
100.0 17,869

0.1
100.0

0.4
37
100.0 19,769

ส�ำหรับปี 2555 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการจ�ำนวน 28,954 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 จาก
รายได้จากการขายโครงการจ�ำนวน 19,769 ล้านบาทในปี 2554 โดยเพิ่มขึ้นในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น
รายได้ จ ากการขายโครงการคอนโดมิ เ นี ย มร้ อ ยละ 51 จ� ำ นวน 14,804 ล้ า นบาท รายได้ จ ากการขาย
โครงการบ้ า นเดี่ ย วร้ อ ยละ 33 จ� ำ นวน 9,406 ล้ า นบาท และรายได้ จ ากการขายโครงการทาวน์ เ ฮาส์
ร้อยละ 16 จ�ำนวน 4,635 ล้านบาท
ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในปี 2555 อยู่ที่ 9,406 ล้านบาท ปรับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2554 ที่ร้อยละ 33 โดยรายได้หลักของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเศรษฐสิริ
ราชพฤกษ์-จรัญ ฯ โครงการเศรษฐสิริ ศรีนครินทร์-พระรามเก้า โครงการบุราสิริ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น และ
โครงการบ้านพร้อมพัฒน์ ไพร์ม โดยมีรายรับรวมจาก 4 โครงการจ�ำนวน 4,067 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14
ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด ส�ำหรับรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ ในปี 2555 มีจ�ำนวน 4,635
ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยรายได้หลักของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก
5 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการทาวน์ อเวนิ ว พระรามเก้ า โครงการทาวน์ อเวนิ ว ศรี น คริ น ทร์ โครงการ
ฮาบิทาวน์ วัชรพล โครงการบี สแควร์ พระรามเก้า-เหม่งจ๋าย และโครงการบี อเวนิว วัชรพล โดยมีรายรับ
รวมจ�ำนวน 3,129 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด ในขณะที่
รายได้ จ ากการขายโครงการคอนโดมิ เ นี ย มในปี 2555 คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นเกิ น กว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของรายได้ จ าก
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การขายโครงการทั้งหมด ปรับสูงขึ้นอย่างมากจากจ�ำนวน 9,262 ล้านบาท มาอยู่ที่ 14,804 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี 2554 เป็นผลมาจากความสามารถในการส่งมอบห้องชุดให้แก่
ลูกค้าได้เป็นจ�ำนวนมากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 ประกอบกับแสนสิริมีโครงการคอนโดมิเนียมที่
สร้างเสร็จและเริ่มส่งมอบในปี 2555 มากถึง 15 โครงการ โดยรายได้หลักของโครงการคอนโดมิเนียม
มาจาก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการดีคอนโด รามค�ำแหง โครงการไพน์ บาย แสนสิริ โครงการควอทโทร บาย
แสนสิริ โครงการคีนน์ บาย แสนสิริ โครงการดีคอนโด รัตนาธิเบศร์ และโครงการเดอะ เบส อ่อนนุช
โดยมีรายรับรวมจาก 6 โครงการดังกล่าวรวมจ�ำนวน 8,445 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้
จากการขายโครงการทั้งหมด
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์
ส�ำหรับปี 2555 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 157 ล้านบาท ใกล้เคียงกับจ�ำนวน 156
ล้านบาทในปี 2554 ส�ำหรับรายรับค่าบริการธุรกิจมีจ�ำนวน 473 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 8 จากจ�ำนวน
438 ล้านบาทในปี 2554 สาเหตุหลักมาจากรายได้เพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าที่มากขึ้นของงานบริหารงานขาย
(Asset Management) และงานบริหารจัดการโครงการ (Property Management) ซึ่งบริหารงานโดย
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ในขณะที่แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจ
เมดิคัลสปา รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในปี 2555 รวมจ�ำนวน 236 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากจ�ำนวน 178 ล้านบาทในปี 2554 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
กิจการโรงเรียนที่ร้อยละ 49 จากปี 2554 เป็นผลจากจ�ำนวนนักเรียนเข้าใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แสนสิริ
มีรายได้จากกิจการโรงเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ต้นทุนขาย
ส�ำหรับปี 2555 แสนสิริบันทึกต้นทุนขายโครงการเท่ากับ 19,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับ
ต้นทุนขายโครงการในปี 2554 ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการ อัตราก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับ
โครงการเพื่อขายปรับตัวลดลงจากร้อยละ 34.7 ในปี 2554 มาอยู่ที่ร้อยละ 33.4 ในปี 2555 เป็นผลมาจาก
อัตราก�ำไรขั้นต้นของโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 34.2 ในขณะที่สัดส่วนของรายได้
มาจากโครงการคอนโดมิเนียมเป็นจ�ำนวนมาก สาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้แสนสิริมี
ต้นทุนในการบริหารจัดการแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�ำหนด ประกอบกับ
การขยายธุรกิจเข้าไปยังตลาดใหม่เป็นครั้งแรก การตั้งราคาขายจึงอยู่ในระดับที่ ไม่สูงมากนัก ส่งผลให้
อั ต ราก� ำ ไรขั้ น ต้ น อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ต�่ ำ กว่ า ปกติ เ ล็ ก น้ อ ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ โครงการอื่ น ๆโดยทั่ ว ไป
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อย่างไรก็ตาม อัตราก�ำไรขั้นต้นของโครงการคอนโดมิเนียมยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่แสนสิริก�ำหนดไว้
กล่าวคือ ก�ำหนดเป้าหมายอัตราก�ำไรขั้นต้นไว้ที่ร้อยละ 34 – 38 ในขณะที่อัตราก�ำไรขั้นต้นของโครงการ
บ้านเดี่ยวปรับเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 32.2 ในปี 2554 มาอยู่ที่ร้อยละ 34.8 ในปี 2555 เป็นผลมาจาก
การน�ำเทคโนโลยีในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ส่งผลให้
แสนสิ ริ ส ามารถประหยั ด ต้ น ทุ น ค่ า ดอกเบี้ ย ได้ และสะท้ อ นกลั บ มาในอั ต ราก� ำ ไรขั้ น ต้ น ที่ สู ง ขึ้ น ส� ำ หรั บ
ต้นทุนโครงการเพื่อเช่าลดลงที่ร้อยละ 23 เป็นผลมาจากการซื้ออาคารสิริภิญโญและมีการประเมินอายุ
การใช้งานของอาคารใหม่ ท�ำให้ค่าเสื่อมราคาต่อปีลดลง ในขณะที่ต้นทุนบริการธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 288
ล้านบาทในปี 2554 มาอยู่ที่ 298 ล้านบาทในปี 2555 ตามการเพิ่มขึ้นของรายรับค่าบริการธุรกิจ ส�ำหรับ
ต้นทุนบริการอื่น ซึ่งครอบคลุมไปถึงต้นทุนธุรกิจเมดิคัลสปา ต้นทุนธุรกิจโรงแรม และต้นทุนธุรกิจโรงเรียน
ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2554 จากการลงทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับจ�ำนวนนักเรียนและชั้นเรียนที่เพิ่มขึ้น

ก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปี 2555 แสนสิริและบริษัทย่อยบันทึกก�ำไรสุทธิเท่ากับ 3,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ
ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2,015 ล้านบาทในปี 2554 โดยมีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 10.0 ของรายได้รวม ปัจจัยหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างมาก ประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานอย่างเหมาะสม ในขณะที่อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (Operating Profit Margin)
อยู่ที่ร้อยละ 13.0 ส�ำหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 22.5 ของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล เป็นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เหลือเพียงร้อยละ 23
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ประกอบกับผลจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางบัญชี ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นการรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ (Transfer Method)
ในขณะที่ ร ายได้ ท างภาษี จ ะบั น ทึ ก ตามเกณฑ์ สิ ท ธิ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่ า งรายได้
ทางบัญชีและรายได้ทางภาษี

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารส�ำหรับปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 20.1 ของรายได้รวม เท่ากับปี 2554
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2555 มีจ�ำนวน 3,289 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 ของรายได้รวม
ปรั บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากจ�ำนวน 2,112 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 10.2 ของรายได้รวมในปี 2554 สาเหตุหลัก
มาจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนที่เพิ่มสูงขึ้นตามจ�ำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่
มากขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวโครงการใหม่และค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการขาย ทั้งนี้ เนื่องจากใน
ปี 2555 แสนสิริได้ขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายในการท�ำตลาด เพื่อสร้างแบรนด์
ให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ในกลุ ่ ม ลู ก ค้ า อย่ า งไรก็ ต าม ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการขายที่ แ สนสิ ริ ไ ด้ ล งทุ น ไป สะท้ อ นกลั บ มาใน
ยอดขายที่สูงอย่างเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 42,600 ล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นยอดขายที่สูงที่สุด
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2555 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) มีจ�ำนวน
2,771 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของรายได้รวม ลดลงจากเดิมที่ร้อยละ 9.9 ของรายได้รวมในปี 2554
เป็นผลมาจากการประหยัดต่อขนาด ประกอบกับฐานรายได้ที่สูงขึ้นอย่างมาก

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ�ำนวน 46,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 9,869 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ�ำนวน 8,650 ล้านบาท เนื่องจากแสนสิริมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนาและเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามสัญญาเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเงินสด
จ�ำนวน 545 ล้านบาทจากการส่งมอบกรรมสิทธิ์ในบ้านและห้องชุดให้แก่ลูกค้าในช่วงปลายปี 2555 ส่งผลให้
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 41,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 8,780 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในขณะที่สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีจ�ำนวน 5,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,089 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินรอการพัฒนาและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2555 เพิ่มขึ้นจาก 222 ล้านบาทในปี 2554 มาเป็น 328 ล้านบาทในปี 2555
โดยมีปัจจัยหลักมาจากที่ดินบางส่วนที่แสนสิริได้จัดซื้อเพิ่มเติมในปี 2555 ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการ
ออกแบบและการวางแผนด้านการตลาด แสนสิริยังไม่ ได้น�ำมาพัฒนาโครงการ ท�ำให้ดอกเบี้ยของที่ดิน
ดังกล่าว ไม่สามารถบันทึกเป็นต้นทุน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น
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หนี้สิน
หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 31,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 6,410 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน มีจ�ำนวน 18,173 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 3,305 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 13,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,106 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากแสนสิริและบริษัทย่อยได้ออกตั๋วแลกเงินจ�ำนวน 2,395 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.40 - 3.75 ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแหล่งอื่นที่มีต้นทุนต�่ำ
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ประกอบกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น กู ้ ยื ม ระยะยาวจ� ำ นวน 2,146 ล้ า นบาท เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ส� ำ หรั บ
การพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ แสนสิริยังระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 1,000 ล้านบาท
จ�ำนวน 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคม 2555 และตุลาคม 2555 รวมจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท โดยการระดมทุน
ทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ ในอัตราคงที่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยส�ำหรับ
หุ้นกู้ที่เสนอขายในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายใน
เดือนตุลาคมอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและเป็นการกระจายความเสี่ยง
ด้วยการเพิ่มสัดส่วนของแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และเพื่อรองรับกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่า
จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย
อย่างไรก็ดี แสนสิริและบริษัทย่อย มีหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย 24,005 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 18,564 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 2.11 เท่า และหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากับ 1.62 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 14,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,458 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นผลมาจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2555 จ�ำนวน 3,019
ล้านบาท ประกอบกับบริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่
กรรมการและพนักงานครั้งที่ 5 และ 6 (ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จ�ำนวน 1,440 ล้านบาท
นอกจากนี้ แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิของปี 2554 จ�ำนวน 1,001 ล้านบาท
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กระแสเงินสด
กระแสเงินสดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 53

(2,733.42)

(2,992.05)

(2,844.09)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(621.83)

(402.28)

(163.70)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

3,898.57

2,907.93

2,932.80

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

3,408.46

2,863.36

3,331.31

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

แสนสิริและบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิยกมาจาก 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 2,863 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สุทธิใช้ ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน 2,733 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน 622 ล้านบาท
และเงิ นสดสุ ทธิ ได้ มาในกิ จ กรรมจั ดหาเงิ น 3,899 ล้ า นบาท เป็ น ผลให้ แ สนสิ ริ แ ละบริ ษัทย่ อ ยมี เงิ น สด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 3,408 ล้านบาท ส�ำหรับกิจกรรมด�ำเนินงาน แสนสิริมีก�ำไร
จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 23,825 ล้านบาท และ
แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ�ำนวน 27,654 ล้านบาท ส�ำหรับ
กิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ�ำนวน 773 ล้านบาท ส�ำหรับ
กิจกรรมจัดหาเงิน แสนสิริมีกระแสเงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน การเสนอขายหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารจ�ำนวน 17,146 ล้านบาท ในขณะที่กระแสเงินสดจ่ายได้ ใช้ ไปในการช�ำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ให้แก่สถาบันการเงินและไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระในเดือนมิถุนายน 2555 รวมจ�ำนวน 12,896
ล้านบาท ทั้งนี้ แสนสิริได้จ่ายเงินสดปันผลจ�ำนวน 1,001 ล้านบาท
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แหล่งที่มาของเงินทุน
ในปี 2555 แสนสิริมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส� ำหรับน�ำมาพัฒนา
โครงการใหม่ โดยได้คัดเลือกท�ำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ โดยมีเงินกู้ระยะยาวที่เป็นสินเชื่อโครงการ ซึ่งจะมีการ
ช�ำระคืนเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 10,750 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น
12,824 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีแหล่งเงินทุนจากการออกขายหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกัน
จ�ำนวน 6,970 ล้านบาทในปี 2555 นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเงินทุนจากการออกตั๋วแลกเงิน ประกอบกับ
กระแสเงินสดที่ได้รับจากลูกค้าจากการขายโครงการและจากการโอนกรรมสิทธิ์ โดยกระแสเงินสดดังกล่าว
ส่ ว นหนึ่ ง น� ำ ไปช� ำ ระหนี้ เ งิ น กู ้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิ น ส่ ว นหนึ่ ง น� ำ มาเป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นใน
การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี รวมไปถึงการเลือกซื้อที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการในอนาคต
ต่อไป

วงจรเงินสด
ในปี 2555 แสนสิ ริ แ ละบริ ษั ท ย่ อ ยสามารถลดระยะเวลาของวงจรเงิ น สดได้ 102 วั น จาก 629 วั น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มาอยู่ที่ 527 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ระยะเวลาของวงจรเงินสด
ที่สั้นลงมีสาเหตุหลักมาจากแสนสิริและบริษัทย่อยสามารถขายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เป็นผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป็นผลจาก
การสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ให้กับลูกบ้านของ
แสนสิริ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในแสนสิริและตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของแสนสิริ
เป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับการน�ำรูปแบบการก่อสร้างแบบพรีคาสมาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง
ส่ ง ผลให้ แ สนสิ ริ ส ามารถก่ อ สร้ า งและส่ ง มอบบ้ า น/ห้ อ งชุ ด ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ได้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น สะท้ อ นได้ จ าก
ระยะเวลาการขายเฉลี่ยซึ่งลดลงจาก 669 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มาอยู่ที่ 559 วัน ลดลง 110 วัน
ส�ำหรับระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยและระยะเวลาในการช�ำระหนี้ ได้ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสนสิริและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.26 เท่า เพิ่มขึ้นจาก
2.17 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนที่ร้อยละ 27
จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายสุทธิจากจ�ำนวน 25,616 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มาอยู่ที่จ�ำนวน 34,267 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในขณะที่หนี้สิน
หมุนเวียนปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยการเพิ่มขึ้น
ของตั๋วแลกเงินและเจ้าหนี้การค้าจ�ำนวน 1,787 ล้านบาท และ 825 ล้านบาท ตามล�ำดับ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสนสิริมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 23.03 ปรับเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 19.35 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น มีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของอัตราก�ำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.74 ในปี 2554 มาเป็น
ร้อยละ 10.03 ในปี 2555 ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 5.98
ในปี 2554 มาอยู่ที่ร้อยละ 7.33 ในปี 2555 จากการที่แสนสิริสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีได้
อย่างเต็มที่มากขึ้น และสะท้อนกลับมาในผลการด�ำเนินงานโดยรวมที่ดีขึ้น ส�ำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวดีขึ้นจาก 2.18 เท่าในปี 2554 มาเป็น 2.11 เท่าในปี 2555
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รายงานและงบการเงินรวม
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 งบก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู ้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาว่ า จ� ำ เป็ น เพื่ อ ให้
สามารถจั ด ท� ำ งบการเงินที่ป ราศจากการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็น สาระส�ำคัญไม่ว ่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
กรุงเทพฯ : 27 กุมภาพันธ์ 2556
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2555

งบการเงินรวม

2554

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สิทธิการเช่า

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า

9

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

3,408,456,949

2,863,358,197

2,413,316,949

1,707,871,908

51,082,791

104,898,606

1,861,607

101,946,782

41,192,676

47,547,987

127,369,855

7,680,720

64,738,385

26,058,446

75,802,595

40,318,132

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

6.3

-

-

2,171,049,617

2,050,000,000

ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

10

34,266,530,436

25,616,043,872

21,538,428,472

19,521,447,462

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง

1,618,085,282

1,435,265,238

641,833,901

911,587,907

เงินมัดจ�ำค่าที่ดินและซื้อสินทรัพย์

1,410,135,933

2,076,016,344

805,891,093

1,761,805,014

213,196,709

124,137,262

659,391,138

88,462,487

41,073,419,161

32,293,325,952

28,434,945,227

26,191,120,412

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6.3

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

17

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน

8

8,929,688

50,643,138

773,258

6,773,258

เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

6.3

-

-

6,451,974,319

2,279,597,190

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

907,526,709

960,076,709

330,400

330,400

330,400

330,400

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

2554

2555

2554

354,038,442

384,709,701

-

-

106,914,743

69,702,272

109,742,018

122,611,345

5,032,868,986

3,944,353,195

9,710,536,829

4,608,767,368

46,106,288,147

36,237,679,147

38,145,482,056

30,799,887,780

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

18

1,828,000,000

1,246,600,000

1,828,000,000

1,246,600,000

ตั๋วแลกเงิน

18

2,383,743,765

596,428,571

2,383,743,765

596,428,571

เจ้าหนี้การค้า

19

1,800,048,403

974,677,444

1,103,249,705

738,399,868

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

21

6,376,359,269

6,448,177,184

4,068,579,500

5,353,464,770

ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้นค่าที่ดิน

20

-

787,600,000

-

787,600,000

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน - ครบก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

24

998,356,325

998,486,770

998,356,325

998,486,770

445,584,512

381,389,671

326,216,306

178,179,715

104,834,345

84,322,080

76,674,933

41,781,836

2,027,787,956

1,962,800,983

1,428,129,633

1,711,533,218

63,989,349

68,590,026

204,425

1,142,080

เงินประกันการก่อสร้าง

371,310,412

290,258,667

225,286,299

203,923,919

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

23

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

10.5

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากลูกค้า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

12

636,340,344

676,666,635

-

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

853,855,159

538,464,059

669,939,590

425,021,315

ที่ดินรอการพัฒนา

13

1,375,075,023

700,982,440

1,056,035,000

382,035,201

ต้นทุนโครงการค้างจ่าย

672,622,354

383,604,214

550,854,367

184,673,654

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

2,356,102,262

1,880,794,277

1,137,205,151

826,134,270

อื่น ๆ

246,553,320

106,892,185

160,766,528

54,583,626

ค่าความนิยม

15

141,253,448

141,253,448

-

-

18,173,045,169

14,868,291,854

13,820,001,376

12,521,819,342

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น

16

53,884,636

39,270,884

46,949,974

31,208,995

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รวมหนี้สินหมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2555

งบการเงินรวม

2554

หมายเหตุ

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี

(หน่วย: บาท)

558,098,759

599,996,242

-

-

2554

2555

2554

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

584,193,500

550,246,830

584,193,500

550,246,830

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

518,928,656

-

518,928,656

-

677,552,838

501,074,022

677,552,838

501,074,022

4,638,217,427

2,797,154,108

4,310,608,681

1,958,497,647

(17,983,478)

(18,180,227)

-

-

14,835,166,715

11,377,249,177

14,525,541,447

10,556,772,943

780,575

478,139

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

14,835,947,290

11,377,727,316

14,525,541,447

10,556,772,943

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

46,106,288,147

36,237,679,147

38,145,482,056

30,799,887,780

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

21

6,447,684,515

4,302,053,971

3,759,680,549

2,688,845,932

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

24

5,971,268,644

4,971,831,694

5,971,268,644

4,971,831,694

ยังไม่ ได้จัดสรร

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

22

27,411,391

24,956,955

18,772,100

16,783,752

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

23

51,523,598

53,037,020

32,464,599

28,629,701

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

41,308,781

39,784,095

17,753,341

15,204,416

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

13,097,295,688

9,991,659,977

9,799,939,233

7,721,295,495

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวมหนี้สิน

31,270,340,857

24,859,951,831

23,619,940,609

20,243,114,837

ก�ำไรสะสม

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

26

25

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 10,879,971,108 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท
(2554: หุน้ สามัญ 10,879,990,328 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)

11,641,569,086

11,641,589,651

11,641,569,086

11,641,589,651

ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 7,882,483,899 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท
(2554: หุ้นสามัญ 7,053,228,452 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)

8,434,257,772

7,546,954,444

8,434,257,772

7,546,954,444

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2555

2554

2555

2554

28,954,243,137

19,769,383,825

21,134,547,252

9,791,087,128

-

-

126,941,186

-

รายได้จากโครงการเพื่อเช่า

156,948,683

156,095,131

-

62,057,810

รายได้ค่าบริการธุรกิจ

473,193,593

438,016,097

44,820,558

56,007,455

236,415,735

178,347,934

19,194,792

18,268,431

31,530,441

25,811,301

667,119,112

188,765,360

-

16,520

906,240,000

1,124,016,520

1,018,560

1,631,114

3,611,288

11,576,806

233,430,954

111,514,882

166,869,160

116,703,591

30,086,781,103

20,680,816,804

23,069,343,348

11,368,483,101

19,288,500,678

12,912,372,015

14,262,205,200

6,166,795,836

-

-

193,651,107

-

70,908,335

92,193,144

-

34,809,423

297,584,119

288,284,134

12,412,660

9,175,639

219,568,423

216,568,489

20,145,749

17,801,343

ค่าใช้จ่ายในการขาย

3,288,800,252

2,112,180,601

2,412,652,642

1,298,958,980

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,770,798,643

2,053,722,327

1,862,543,781

1,473,204,564

หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการขายโครงการ
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง

รายได้ค่าบริการอื่น

28

รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายโครงการ
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
ต้นทุนบริการธุรกิจ
ต้นทุนบริการอื่น

28

ค่าใช้จ่ายอื่น
โอนกลับขาดทุนจากการลด
มูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนา	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดินรอการพัฒนา
10.4
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อย (โอนกลับ)
6.3, 11

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2555

2554

(70,264,905)

(11,348,249)

(50,000,000)

(11,348,249)

-

-

(6,245,005)

11,300,000

25,865,895,545

17,663,972,461

18,707,366,134

9,000,697,536

4,220,885,558

3,016,844,343

4,361,977,214

2,367,785,565

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(327,764,574)

(222,381,270)

(238,523,301)

(132,230,199)

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,893,120,984

2,794,463,073

4,123,453,913

2,235,555,366

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(874,289,947)

(778,765,749)

(593,877,597)

(392,765,789)

ก�ำไรส�ำหรับปี

3,018,831,037

2,015,697,324

3,529,576,316

1,842,789,577

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ

196,749

12,984,201

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

196,749

12,984,201

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

3,019,027,786

2,028,681,525

3,529,576,316

1,842,789,577

3,018,528,601

2,015,081,290

3,529,576,316

1,842,789,577

302,436

616,034

3,018,831,037

2,015,697,324

รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2555

2555

2554

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3,018,725,350

2,028,065,491

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

302,436

616,034

3,019,027,786

2,028,681,525

3,529,576,316

1,842,789,577

27.2
0.41

0.29

0.48

0.26

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

0.33

0.27

ก�ำไรก่อนภาษี

4,123,453,913

2,235,555,366

19,288,500,678

12,912,372,015

14,262,205,200

6,166,795,836

21,843,646

20,587,366

-

1,592,778

260,352,685

239,568,730

104,867,474

110,025,868

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

11,417,480

6,178,072

4,604,089

3,992,100

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับสิทธิการเช่า

30,671,259

46,652,562

-

19,780,631

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

(4,137,836)

(253,777,234)

-

(250,405,580)

7,846,848

51,633,717

(100,445)

(5,779,306)

68,029

-

-

-

(17,308)

-

(30,000)

-

-

-

(6,245,005)

11,300,000

(374,312)

(4,529,752)

(64,161)

(3,757,221)

(41,897,483)

(41,870,216)

-

-

-

-

(2,598,961)

(9,934,207)

(70,264,905)

(11,348,249)

(50,000,000)

(11,348,249)

12,290

11,716

12,290

11,716

รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน

0.39

0.25

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (โอนกลับ)
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและทีด่ นิ รอการพัฒนา
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2554

2,794,463,073

(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
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2555

3,893,120,984

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ก�ำไรต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2555
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
และเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2555

งบการเงินรวม

2554

83,120,936

96,220,943

34,673,732

โอนกลับประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับการฟ้องร้อง

(773,258)

-

-

-

ค่าใช้จา่ ยส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

3,382,470

3,396,187

2,005,549

2,030,638

-

(16,520)

ดอกเบี้ยรับ

(31,530,441)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เงินมัดจ�ำค่าที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

23,897,583

เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค�ำ้ ประกัน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

41,713,450

(2,890,946)

6,000,000

(60,242)

(188,765,360)

เงินสดรับจากบริษัทย่อยคืนทุน

-

-

51,900,000

121,000,000

327,764,574

222,381,270

238,523,301

132,230,199

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

-

- (4,284,608,101)

(921,886,228)

23,824,797,281

16,043,012,372

17,199,495,075

7,123,982,421

6,729,623

7,386,529

(119,624,974)

14,363,877

(27,653,677,319)

(15,581,123,729)

(16,072,912,543)

(10,315,573,009)

665,880,411 (1,591,376,356)

955,913,921 (1,345,149,046)

(299,488,226)

(241,862,009)

212,291,669

64,103,262

(36,113,400)

22,198,813

12,869,327

13,103,174

เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(10,932,861)

(555,144,326)

-

-

เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

(772,622,088)

(553,544,128)

(416,058,416)

(486,317,592)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

(26,099,261)

(5,157,280)

(20,345,069)

(5,058,840)

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

33,553,342

649,809,039

-

612,809,039

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

28,005,257

2,987,614

220,506

979,010

-

-

-

176,297,681

(782,816)

-

680,000

-

31,530,441

25,811,301

118,193,656

148,386,462

เงินปันผลรับ

-

16,520

906,240,000

1,124,016,520

เงินปันผลค้างรับลดลง

-

-

-

300,000,000

(402,276,968) (3,537,704,539)

1,090,000,893

เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ

-

(463,250,000)

60,386,296

(874,730,681)

(284,341,240)

780,312

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

726,338,319

181,013,359

680,294,997

182,653,533

หนี้สินอื่น

(40,338,162)

(21,358,639)

(14,449,357)

(25,318,282)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(1,912,260,220) (2,350,100,439)
(821,158,073)

(641,948,923)

(2,733,418,293) (2,992,049,362)

(621,831,011)

2,941,102,490 (4,503,073,571)
(445,841,006)

(230,520,616)

2,495,261,484 (4,733,594,187)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2555

100,072,885

(667,119,112)

(463,250,000)
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35,835,238

(25,811,301)

-

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน

53,803,525

(4,062,500)

247,230,187

จ่ายภาษีเงินได้

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง

-

371,565,615

เงินสดได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

2554

-

169,989,902

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและ
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

2555

-

833,224,957

ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดินลดลง

2554

เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
และเพิ่มทุนในบริษัทย่อย

หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า

2555

(906,240,000) (1,124,016,520)

สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
128,811,881

เงินปันผลรับ

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2555

153

จ่ายช�ำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ

154

รายงานประจ�ำปี 2555

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม

รายการที่มิใช่เงินสด
(2,702,118)
(2,457,575)
(2,702,118)
(2,457,575)

เงินสดรับจากออกหุ้นเพิ่มทุน
1,440,178,654
101,701,874
1,440,178,654
101,701,874

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
3,898,565,145
2,907,925,258
1,747,888,096
3,300,958,648

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
1,782,911
18,445,851
-

545,098,752
(467,955,221)
705,445,041
(342,634,646)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
2,863,358,197
3,331,313,418
1,707,871,908
2,050,506,554

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
3,408,456,949
2,863,358,197
2,413,316,949
1,707,871,908

877,260,782
744,166,096
826,581,254
650,060,916

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

8,434,257,772

584,193,500

(177,676,576)

-

(177,676,576) (1,000,986,466)

-

(1,000,986,466)

ส�ำรองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

-

(741,251,770)

-

(886,043,926) (1,044,966,515)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

(1,180,566,586)

-

จ่ายช�ำระดอกเบี้ย

33,946,670

-

-

- (1,000,000,000)

887,303,328

(1,000,000,000)

25

จ่ายช�ำระหุ้นกู้ครบก�ำหนด

32

1,987,160,000

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1,989,300,000

เงินปันผลจ่าย

1,987,160,000

550,246,830

1,989,300,000

7,546,954,444

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

(5,177,534,714)

550,246,830

(8,526,943,770)

7,546,954,444

(8,617,992,794)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(10,715,445,251)

-

จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

-

5,566,288,838

-

8,312,893,117

-

8,875,205,684

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

12,787,671,718

ส�ำรองตามกฎหมาย

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น

13,158,314

(15,300,000)

92,811,560

-

25

-

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-

-

596,428,571

524,565,916

1,787,315,194

-

596,428,571

1,074,230,682

1,787,315,194

32

ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น

32

-

เงินปันผลจ่าย

(787,600,000)

หุ้นปันผล

-

12,522,600

(787,600,000)

6,379,912,202

ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดินลดลง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

1,163,600,000

-

-

-

-

-

-

-

518,928,656 677,552,838

- 176,478,816

-

518,928,656

-

- 501,074,022

- 501,074,022

- 100,754,064

-

(4,268,000)

-

-

4,268,000 400,319,958

จัดสรรแล้ว
-ส�ำรองตาม
กฏหมาย

4,638,217,427

(176,478,816)

3,018,528,601

-

(1,000,986,466)

2,797,154,108

2,797,154,108

(100,754,064)

2,015,081,290

-

(177,676,576)

(1,598,796,598)

2,659,300,056

ยังไม่ได้จัดสรร

(17,983,478)

-

196,749

-

-

(18,180,227)

(18,180,227)

-

12,984,201

-

-

-

(31,164,428)

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายงานประจ�ำปี 2555

780,575

-

302,436

-

-

478,139

478,139

-

616,034

-

-

-

(137,895)

ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ไม่มอี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ย่อย

14,835,947,290

-

3,019,027,786

1,440,178,654

(1,000,986,466)

11,377,727,316

11,377,727,316

-

2,028,681,525

101,701,874

(177,676,576)

-

9,425,020,493

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,835,166,715

-

3,018,725,350

1,440,178,654

(1,000,986,466)

11,377,249,177

11,377,249,177

-

2,028,065,491

101,701,874

(177,676,576)

-

9,425,158,388

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

581,400,000
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

2554

หมายเหตุ

1,031,600,000

เงินรับ
ล่วงหน้า
ค่าหุน้ สามัญ

581,400,000

กำ�ไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
2555

องค์ประกอบอืน่
ของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้นที่
ออกและ
ช�ำระแล้ว

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
2554

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2555

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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รายงานประจ�ำปี 2555
32
25

เงินปันผลจ่าย
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

25

ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ส�ำรองตามกฎหมาย

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

32

8,434,257,772

-

-

887,303,328

-

7,546,954,444

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปันผลจ่าย

7,546,954,444

-

-

92,811,560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ส�ำรองตามกฎหมาย

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

1,074,230,682

32

หุน้ ปันผล
-

12,522,600

6,379,912,202

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

584,193,500

-

-

33,946,670

-

550,246,830

550,246,830

-

-

13,158,314

-

524,565,916

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

501,074,022
501,074,022
176,478,816
677,552,838

518,928,656
518,928,656

8,789,958,068
(177,676,576)
101,701,874
1,842,789,577
10,556,772,943
10,556,772,943
(1,000,986,466)
1,440,178,654
3,529,576,316
14,525,541,447

(1,598,796,598)
(177,676,576)
1,842,789,577
(100,754,064)
1,958,497,647
1,958,497,647
(1,000,986,466)
3,529,576,316
(176,478,816)
4,310,608,681

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
1,992,935,308

ยังไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

(4,268,000)

100,754,064

-

-

-

-

-

-

400,319,958

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

4,268,000

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย
บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว)
1. กลุ่มนายเศรษฐา ทวีสิน
13.00

2. CHASE NOMINEES LIMITED 42
6.33

3. บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด
4. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/S
(ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์รายใหญ่)
5. นายอภิชาติ จูตระกูล
5.28
3.74

3.09

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ คือเลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้ อ ก� ำ หนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ลงวั น ที่ 28
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี

รายงานประจ�ำปี 2555
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2.2 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงิ น รวมนี้ ไ ด้ จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษั ท แสนสิ ริ จ� ำ กั ด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2555
2554
ร้อยละ
ร้อยละ

ถือหุ้นทางตรง
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

85

85

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สิงคโปร์

100

100

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัท เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด”)
บริษัทศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
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พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ให้บริการด้านการแพทย์
เสริ ม ความงาม บ� ำ รุ ง
สุขภาพและเมดิคัลสปา
พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
และผูถ้ อื ใบอนุญาตจัดตัง้
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ให้บริการสนับสนุนด้าน
การบริ ห ารแก่ โ รงเรี ย น
สาธิตพัฒนา

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

บริษัท โรจน์นฤมิต จ�ำกัด

หยุดประกอบธุรกิจ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2555
2554
ร้อยละ
ร้อยละ
100

ถือหุ้นทางอ้อม
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์

ไทย

100

100

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด

พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์

ไทย

100

100

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์

ไทย

100

100

Sansiri Guernsey (2009) Limited พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์

Guernsey

100

100

ไทย

100

100

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

กิจการโรงเรียน

ข) บริ ษั ท ฯน� ำ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยมารวมในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมตั้ ง แต่ วั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ
มีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษัทฯ
ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้
แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
จ) ยอดคงค้ า งระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย รายการค้ า ระหว่ า งกั น ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ ได้ ถู ก
ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�ำนาจควบคุมคือจ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายงานประจ�ำปี 2555

159

2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8

ส่วนงานด�ำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อม
ราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษี เ งิ น ได้ - การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข องกิ จ การ
หรือของผู้ถือหุ้น
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าการน�ำ
มาตรฐานการบั ญ ชี ดัง กล่ า วมาใช้ จะมี ผ ลท� ำ ให้ ก� ำ ไรสะสมที่ ย กมาต้ น ปี 2556 ของบริ ษั ท ฯ และ
บริษัทย่อยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 316 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 109 ล้านบาท)
นอกจากนี้ สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฉบั บ ที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่ ง
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช้
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

1 มกราคม 2556

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ก) รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยรั บ รู ้ ร ายได้ จ ากการขายบ้ า นพร้ อ มที่ ดิ น และรายได้ จ ากการ
ขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญ
ของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้องในการบริหาร
หรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่า
ที่รับรู้รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ข) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญ
ของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
ค) รายได้ค่าเช่า
รายได้ ค ่ า เช่ า รั บ รู ้ ต ามเกณฑ์ ค งค้ า งไปตลอดอายุ สั ญ ญาเช่ า ค่ า ใช้ จ ่ า ยเริ่ ม แรกที่ เ กิ ด
เป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา
ง) รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้ห้องพักบันทึกเป็นรายได้เมื่อแขกเข้าพักตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มบันทึกเมื่อมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ที่รับรู้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
จ) รายได้จากกิจการโรงเรียน
รายได้คา่ ธรรมเนียม รายได้คา่ รถรับส่ง และรายได้คา่ อาหารรับรูเ้ ป็นรายได้ตามระยะเวลาของ
หลักสูตร รายได้ค่าสมัครเรียนแรกเข้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อโรงเรียนได้ยอมรับให้เป็นนักเรียน
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4.2

4.3

4.4

ฉ) รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
ช) ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ซ) เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและต้นทุนขายโครงการ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต�่ำกว่าซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ย
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ในการค�ำนวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมทีด่ นิ และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ได้ทำ� การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โดยค�ำนึงถึงต้นทุนจริงทีเ่ กิดขึน้ ด้วย)
ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ ในส่วนของ
ก�ำไรหรือขาดทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น
ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และ
ไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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ต้นทุนการกู้ยืม
ต้ น ทุ น การกู้ยืม ของเงิน กู้ที่ใช้ ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิต สิน ทรัพ ย์หรือพัฒนา
โครงการที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็น
ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ จ นกว่ า สิ น ทรั พ ย์ นั้ น จะอยู ่ ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะใช้ ไ ด้ ต ามประสงค์ ห รื อ
เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการด�ำเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุน
การกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและ
ต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
ส�ำหรับเงินกูท้ กี่ มู้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพือ่ พัฒนาโครงการ ดอกเบีย้ จ่ายดังกล่าวประกอบด้วย
ดอกเบี้ ย ที่ จ ่ า ยจริ ง หั ก ด้ ว ยรายได้ จ ากการน� ำ เงิ น กู ้ นั้ น ไปลงทุ น ชั่ ว คราว ส่ ว นเงิ น ที่ กู ้ ม าเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทั่วไปดอกเบี้ยจะค�ำนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้น
เป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปี
ที่ ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ
เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด
ณ สิ้ นวันท�ำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่ว ยลงทุน ค�ำนวณจากมูล ค่าสิน ทรัพ ย์
สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ
จะปรับ มูลค่าของเงิน ลงทุน ดังกล่าวใหม่โ ดยใช้มูล ค่ายุติธรรม ณ วัน ที่โ อนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของ
ก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ แสดงเป็ น องค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น แล้ ว แต่ ป ระเภทของ
เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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4.7

4.8

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ง
รวมต้ น ทุ น การท� ำ รายการ หลั ง จากนั้ น บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจะบั น ทึ ก อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์ โดยประมาณ 10 - 40 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ ได้รับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออก
จากบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุง
20, 40 ปี
งานตกแต่งอาคาร

8 ปี

ส่วนปรับปรุงและตกแต่งโรงแรม

5 ปี

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์

3 - 5 ปี

เครื่องมือเครื่องใช้ ในกิจการโรงแรม
ส�ำนักงานขายชั่วคราว

5 ปี
2 - 2 ปี 6 เดือน

ยานพาหนะ

5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่าย
สินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจ�ำหน่าย
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า
ตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลัง
การรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมี
ระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุก
สิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
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3 - 10 ปี
5 ปี

4.11 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากส�ำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
โครงการ ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โครงการ และต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต
4.12 ค่าความนิยม
บริ ษั ท ฯ บั น ทึ ก มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของค่ า ความนิ ย มในราคาทุ น ซึ่ ง เท่ า กั บ ต้ น ทุ น การรวมธุ ร กิ จ
ส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่
ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�ำไรในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนทันที
บริษทั ฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรวมกิ จ การให้ กั บ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด (หรื อ กลุ ่ ม ของหน่ ว ย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ
จะท�ำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ
รายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของหน่ ว ยของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดต�่ ำ กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี บริ ษั ท ฯจะรั บ รู ้ ข าดทุ น
จากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจาก
การด้อยค่าได้ ในอนาคต
4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น กั บ บริ ษั ท ฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อ� ำ นาจควบคุ ม
บริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหาร
ส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
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4.14 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่
ได้ โ อนไปให้ กั บ ผู ้ เ ช่ า ถื อ เป็ น สั ญ ญาเช่ า การเงิ น สั ญ ญาเช่ า การเงิ น จะบั น ทึ ก เป็ น รายจ่ า ย
ฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่
ไม่ได้ โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.15 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ สินทรัพย์แ ละหนี้สินที่เป็นตัว เงิน ซึ่งอยู่ในสกุล เงิน ตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก� ำ ไรและขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในอั ต ราแลกเปลี่ ย นได้ ร วมอยู ่ ใ นการค� ำ นวณ
ผลการด�ำเนินงาน
4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุ ก วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัท ย่อ ยจะท�ำการประเมิน การด้อยค่ า ของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้
ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสด
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ในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิด
ลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทกี่ ำ� ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
หักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสม
กับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วย
ต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนัน้ ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ น
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่รับรู้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่า
ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น และจะกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ที่ รั บ รู ้
ในงวดก่ อ นก็ ต ่ อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงประมาณการที่ ใ ช้ ก� ำ หนดมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควร
จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยรับรู้ ไปยัง
ส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
4.17 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เงินทีบ่ ริษทั ฯจ่ายสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานขอพนักงาน โดยใช้
วิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ
ได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรก
ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สิน
ที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก�ำไรสะสม ณ วันต้นงวด
ของปี 2554
4.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.19 ภาษีเงินได้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบ
ต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
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สัญญาเช่า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช่ า ว่ า เป็ น สั ญ ญาเช่ า ด� ำ เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช่ า ทางการเงิ น
ฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุ น ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น จากลู ก หนี้ แ ต่ ล ะราย โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารเก็ บ เงิ น ในอดี ต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนและที่ดินรอการพัฒนา
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยพิ จ ารณาการด้ อ ยค่ า ของต้ น ทุ น โครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และทีด่ นิ รอการพัฒนา เมือ่ พบว่ามูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
ลดลงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ขาย อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และทีด่ นิ รอการพัฒนา เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนสุทธิ อย่างไรก็ตาม
ความมีสาระส�ำคัญ และการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการค�ำนวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุด บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุน
ทั้งหมดที่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและ
การปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ ใน
การก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้น
จากประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือ
เมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระส�ำคัญ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ น ทรั พ ย์ นั้ น ในการนี้ ฝ ่ า ยบริ ห ารจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคาดการณ์ ร ายได้ แ ละ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญเป็นระยะเวลานาน หรือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่า
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร
ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วย
ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้นๆ
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหาร
ได้ ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน โดยใช้อัตราตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด และใช้มูลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�ำนวณ
ส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด
ในการประมาณส� ำ รองการรั บ ประกั น บ้ า นและอาคารชุ ด ฝ่ า ยบริ ห ารจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ดุล ยพิ นิ จ ในการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์
ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดให้แก่ลูกค้าในอดีต
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.1 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
รายละเอียดของบริษัทย่อยแสดงอยู่ในหมายเหตุ 2.2 ก)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555

2554

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากโครงการเพื่อเช่า

-

-

-

ขายแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

-

-

126,941

รายได้จากการขายที่ดิน

-

-

-

รายรับค่าบริการธุรกิจและ
ค่าบริหารโครงการ
ดอกเบี้ยรับ

-

-

17,453

-

-

649,120

รายได้ค่านายหน้า

-

-

22,432

ค่างานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

-

-

-

ค่าบริหารโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

30,604

นโยบายการ
กำ�หนดราคา

1,432 ในอัตราที่ให้เช่าแก่ลูกค้า
ทั่วไป
- ต้นทุนบวกส่วนเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 5
692 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
27,806 ตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน (1)
175,023 ใกล้เคียงอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ�ำ
25,724 ตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน (3)
5 ตามสัญญาปกติธุรกิจทั่วไป
20,343 ตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน (2)
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555

2554

(หน่วย: พันบาท)

นโยบายการ
กำ�หนดราคา

ค่านายหน้าจ่าย

-

-

129,878

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

-

39,603 ตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน (3)
48 ร้อยละ 1.50 ต่อปี

ซื้อที่ดิน

-

-

10,784

112,383 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม

ขายสิทธิการเช่า

-

-

-

ซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

-

-

-

290,000 ราคายุติธรรมประเมินโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระ
4,063 มูลค่าสุทธิตามบัญชี

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

446,502

309,056

438,123

300,676

1,257

420

1,257

420

447,759

309,476

439,380

301,096

6.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
มีรายละเอียดดังนี้

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายโครงการ

6.2

174

47,717

(หน่วย: พันบาท)

23,365

33,902

23,365 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 23 ถึงร้อยละ 45

ลักษณะรายการ นโยบายราคาและสัญญาที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
(1) รายได้ค่าบริหารงานทั่วไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม และ
ปันส่วนให้แก่บริษัทย่อยตามเกณฑ์รายได้และเกณฑ์ต้นทุนโครงการ ตามล�ำดับ
(2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแก่บริษัทย่อยคิดเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละ
โครงการ
(3) ค่านายหน้าจากการขายโครงการคิดในอัตราร้อยละ 1.00 ของราคาขายตามสัญญา โดย
แบ่งช�ำระเมื่อลูกค้าท�ำสัญญาและเมื่อมีการโอนอสังหาริมทรัพย์
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

-

-

948

1,374

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

-

-

3,781

760

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

-

-

31,188

693

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด

-

-

912

-

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

-

-

14,623

-

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

-

-

75,296

-

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

-

-

-

476

รวม

-

-

126,748

3,303
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

งบการเงินรวม

2554

2555

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จ�ำกัด
(ถือหุ้นโดย บริษัท ชนชัย จ�ำกัด)
รวม
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

-

-

88,943

112,553

รวม

-

-

88,943

112,553

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

176

(หน่วย: พันบาท)

2554

2555

2554

5,000

5,000

5,000
-

5,000 9,294,324 5,007,142
- 2,171,050 2,050,000

5,000

-

-

-

-

-

- 2,171,050 2,050,000
5,000 7,123,274 2,957,142

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

-

-

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

-

-

481,872

632,704

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

-

-

1,272,967

424,200

บริษทั แปซิฟคิ ชาเลนจ์ โฮลดิง้ จ�ำกัด

-

-

5,000

10,000

Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

-

-

282,174

269,697

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้ โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
จ�ำนวน 6.24 ล้านบาท (2554: บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อยจ�ำนวน 10.00 ล้านบาท)

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

-

-

209,800

69,182

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

-

-

2,285,330 1,179,350

บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(เดิมชือ่ "บริษทั เนชัน่ แนล เอ็ดยูเคชัน่
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด")
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด

-

-

1,250,652
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-

-

3,506,529 1,359,393

สุทธิ
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

- 6,451,974 2,279,597

งบการเงินรวม
2555 2554

455,180
607,436

(5,000) (5,000) (671,300) (677,545)

ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัทย่อย
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

-

293,967
3,270
80,008
148

20,321
6,783
5,904
59
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

-

-

31,729

2,526

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

-

-

2,563

686

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

-

-

105,546

9,632

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ”บริษัท เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด")
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด

-

-

47,263

3,469

-

-

3,587

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จ�ำกัด
(ถือหุ้นโดย บริษัท ชนชัย จ�ำกัด)
รวม

333

333

-

-

333

333

564,494

52,967

(333)

(333)

(4,076)

(4,076)

-

-

560,418

48,891

-

-

-

1,850

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4,512

2,103

3,126

2,029

รวม

4,512

2,103

3,126

3,879

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม

2554

Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

-

(หน่วย: พันบาท)

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

เจ้าหนี้การค้า
บริษัทย่อย
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

-

-

-

22,530

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

-

-

46,869

6,894

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

-

-

1,760

1,327

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

-

-

456

939

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด

-

-

8,088

393

รวม

-

-

57,173

32,083

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

-

-

18

18

รวม

-

-

18

18

เงินค�้ำประกันการเช่าอาคารและอื่น ๆ
บริษัทย่อย

บริษัทย่อย
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

178
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6.4

ในระหว่างปี เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ
ในระหว่างปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จ�ำกัด
(ถือหุน้ โดยบริษทั ชนชัย จ�ำกัด)

5.00

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
-

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัท เนชั่นแนล
เอ็ดยูเคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด")

5.00

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2555

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

ลดลง

-

144.00

(144.00)

-

1,359.40

3,578.14

(1,431.01)

3,506.53

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

632.71

465.56

(616.40)

481.87

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

424.20

1,482.19

(633.42)

1,272.97

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

10.00

-

(5.00)

5.00

269.69

12.48

-

282.17

69.18

190.80

(50.18)

209.80

1,179.35

1,973.74

(867.76)

2,285.33

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

6.5

รายงานประจ�ำปี 2555

607.44
5,007.15

39.00
9,325.38

(646.44)
(5,038.21)

9,294.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน
ครบก�ำหนดช�ำระเมื่อทวงถามและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 - 3.55 ต่อปี (2554: ร้อยละ
3.55 - 5.50 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก
เงินต้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 5.00 ล้านบาท และ 5.00 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ เนื่องจากการผิดนัดช�ำระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 งวดติดต่อกัน (งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554: 4,219.02 ล้านบาท)
การค�้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระการค�้ำประกันวงเงินกู้ยืม
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผู้ค�้ำประกัน

ผู้ถูกค�้ำประกัน

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

395

870

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

395

395

-

174

790

1,439

รวม
180

ยอดคงเหลือ
ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม 2555 เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2555
455.18 1,439.47 (644.00)
1,250.65

Sansiri Guernsey (2009)
Limited

2555

2554
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้ ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2555
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
รวม

อายุหนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2555

2554

2554
-

-

1,706.70

ค้างช�ำระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน

14.50

26.83

81.25

6.02

-

-

ค้างช�ำระ 4 เดือน ถึง 6 เดือน

1.74

2.00

32.35

0.09

2,413.32

1,707.87

ค้างช�ำระ 7 เดือน ถึง 12 เดือน

3.49

2.67

13.77

1.15

ค้างช�ำระเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป

14.25

13.76

0.68

0.78

รวม

57.21

63.12

128.05

8.04

(16.02)

(15.57)

(0.68)

(0.36)

41.19

47.55

127.37

7.68

1.17

3,379.41

2,755.80

2,410.96

25.00

104.04

3,408.46

2,863.36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำ และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 1.50 ถึง 3.30 ต่อปี (2554: ร้อยละ 2.50 ถึง 3.30 ต่อปี)
8. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินฝากธนาคารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�ำนวนดังกล่าว
ได้น�ำไปค�้ำประกันหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
9. ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

10. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

2555
วัสดุก่อสร้าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

41.09

-

38.69

-

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

57.21
-

63.12
-

1.33
126.72

5.43
2.61

ที่ดิน

31,098.42

20,884.39

19,469.90

15,071.54

ค่าก่อสร้าง

30,367.90

17,067.96

18,134.22

9,307.03

รวม

57.21

63.12

128.05

8.04

ค่าสาธารณูปโภค

7,911.13

4,547.83

4,834.53

2,663.77

(16.02)

(15.57)

(0.68)

(0.36)

2,409.83

1,475.18

1,934.04

1,094.16

41.19

47.55

127.37

7.68

ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ที่บันทึกเป็นต้นทุน
รวม

71,828.37

43,975.36

44,411.38

28,136.50

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
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2555

17.86

2.36

2554

2554

23.23

3.52

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

4.05

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
หัก: ส่วนที่โอนไป
เป็นต้นทุนขายสะสม
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าโครงการ
คงเหลือ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

(37,546.82)

(18,324.04)

(22,872.95)

(8,615.05)

(15.02)

(35.28)

-

-

34,266.53

25,616.04

21,538.43

19,521.45

2555

10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 26,194.51 ล้านบาท และ 19,004.50 ล้านบาท
ตามล� ำ ดั บ (งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ: 17,529.60 ล้ า นบาท และ 14,991.70 ล้ า นบาท
ตามล�ำดับ) ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก่อสร้างที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะต้องจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ โครงการที่เปิดแล้วเสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวม
ต้นทุนของที่ดินและงานก่อสร้างที่บันทึกไปแล้ว) คิดเป็นเงินประมาณ 39,652.92 ล้านบาท
และ 20,909.08 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20,267.77 ล้านบาท และ
16,716.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
10.3 ในระหว่างปี 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนใน
การพัฒนาโครงการจ�ำนวน 934.65 ล้านบาท และ 744.17 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 839.88 ล้านบาท และ 650.06 ล้านบาท ตามล�ำดับ) อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน
ส�ำหรับปี 2555 และ 2554 เท่ากับร้อยละ 4.99 และร้อยละ 5.56 ตามล�ำดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: ร้อยละ 4.99 และร้อยละ 5.56 ตามล�ำดับ)
10.4 รายการโอนกลั บ ขาดทุ น จากการลดมู ล ค่ า ต้ น ทุ น โครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดินรอการพัฒนาส�ำหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
(หมายเหตุ 10)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หมายเหตุ 12)
ทีด่ นิ รอการพัฒนา (หมายเหตุ 13)

(20.26)

-

-

-

-

(11.35)

-

(11.35)

(50.00)

-

(50.00)

-

รวม

(70.26)

(11.35)

(50.00)

(11.35)

10.5 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2555
มูลค่าการซื้อขายที่ ได้มี
95,673.84
การท�ำสัญญาแล้ว
มูลค่ารวมของโครงการ
148,404.08
โดยประมาณ
อัตราส่วนของมูลค่า
64.47%
ซื้อขายที่ได้มีการท�ำสัญญา
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็น
2,027.79
รายได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

57,502.37

55,916.88

35,670.67

76,941.87

92,392.11

48,868.14

74.73%

60.52%

72.99%

1,962.80

1,428.13

1,711.53

รายงานประจ�ำปี 2555
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนช�ำระแล้ว
2555

2554

สัดส่วน
เงินลงทุน

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน

2555 2554
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

2555

2554

ค่าเผื่อ
ผลขาดทุน
จากเงินลงทุน
2555 2554

เงินปันผลรับ
ระหว่างปี

เงินลงทุนสุทธิ
2555

2554

2555

2554

บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

186

90.00

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท โรจน์นฤมิต จ�ำกัด
ให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันในราคา 680,000 บาท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทดังกล่าว
ณ วันจ�ำหน่ายมีจำ� นวน 662,692 บาท ซึง่ รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 1,463,058 บาท
เงินปันผลรับจากบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด แสดงสุทธิจากการคืนทุนบางส่วน
ในระหว่างปี 2554 บริษทั ฯ บันทึกผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั โรจน์นฤมิต จ�ำกัด จ�ำนวน 1.30 ล้านบาท
12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

90.00

100

100 101.52 101.52

-

- 101.52 101.52 585.54 261.00

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้
600.00 600.00
จ�ำกัด
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์
3.00
3.00
จ�ำกัด
บริษทั เอส. ยู. เอ็น.
10.00 10.00
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
2.50
2.50

100

100 610.52 610.52

-

- 610.52 610.52 318.00 729.00

100

100

4.52

56.42

-

-

4.52

56.42

100

100

20.08

20.08

-

-

20.08

20.08

-

-

100

100

2.50

2.50

-

-

2.50

2.50

-

-

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

100

100 100.00 100.00

-

- 100.00 100.00

-

-

ราคาทุน

119.84

45.22

553.71

718.77

100.00 100.00

งบการเงินรวม

2.70 134.00

บ้านให้เช่า

ห้องชุดให้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:

อาคารส�ำนักงาน
ให้เช่า

รวม

บริษัท เรด โลตัส
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ จ�ำกัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์
โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

20.00

20.00

100

100

20.00

20.00

-

-

20.00

20.00

-

-

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

(27.40)

(6.17)

(15.97)

(49.54)

2.50

2.50

100

100

4.07

4.07

-

-

4.07

4.07

-

-

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

(32.89)

-

-

(32.89)

2.50

2.50

85

85

2.13

2.13

-

-

2.13

2.13

-

-

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

59.55

39.05

537.74

636.34

20.00

20.00

100

100

20.00

20.00 (20.00) (20.00)

-

-

-

-

บริษัท ศูนย์บุคคลากร
สาธิตพัฒนา จ�ำกัด
บริษัท โรจน์นฤมิต จ�ำกัด

1.00

1.00

100

100

1.00

1.00

-

1.00

1.00

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:

0.68

0.68

-

100

-

99.95

- (99.30)

-

0.65

-

-

ราคาทุน

119.34

69.65

553.69

742.68

บริษทั เอ็นอีด ี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่นแนล
เอ็ดยูเคชัน่ ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด”)
Sansiri Global
Investment Pte. Ltd.
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

40.00

40.00

100

100

40.00

40.00

-

40.00

40.00

-

-

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

(18.94)

(8.16)

(6.02)

(33.12)

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

(32.89)

-

-

(32.89)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

67.51

61.49

547.67

676.67
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1.19

1.19

100

100

1.19

1.19

927.53 1,079.38

-

-

-

-

1.19

1.19

(20.00) (119.30)

907.53

960.08

-

-

906.24 1,124.00
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปี 2555 และ 2554 แสดง
ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

676.67

317.46

-

142.02

10.93

555.14

-

-

โอนจากสิทธิการเช่า

-

233.42

-

-

โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

(234.71)

-

-

จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(29.42)

(185.40)

-

(151.78)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

(21.84)

(20.59)

-

(1.59)

-

11.35

-

11.35

636.34

676.67

-

-

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อสินทรัพย์

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าระหว่างปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2555

2554

มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ มูลค่ายุตธิ รรมของ
บ้านให้เช่าและอาคารส�ำนักงานให้เช่าประเมินโดยใช้เกณฑ์วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach)
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
พื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุติธรรมของห้องชุดให้เช่าประเมินโดย
ใช้เกณฑ์ราคาตลาด
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้นำ� อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ�ำนวนประมาณ 537.74
ล้านบาท (2554: 547.67 ล้านบาท) ไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
ในระหว่างปี 2554 บริษัท ปภานัน จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ซื้ออาคารสิริภิญโญโดยวิธีการประมูลในราคา
540.20 ล้านบาท และเนือ่ งจากอาคารดังกล่าวมีภาระผูกพันตามสิทธิการเช่าอายุคงเหลือโดยประมาณ 12
ปี 6 เดือน ซึ่งถือครองโดยบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อให้บริษัท ปภานัน จ�ำกัด มีสิทธิในการบริหารจัดการอาคาร
ดังกล่าวทั้งหมด บริษัทฯ จึงขายสิทธิการเช่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั้นให้แก่บริษัท ปภานัน จ�ำกัด ในราคา
290.00 ล้านบาท ซึง่ เป็นราคายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ตามเกณฑ์วธิ พี จิ ารณาจากรายได้
บริษัทฯ มีก�ำไรจากการขายสิทธิการเช่าจ�ำนวน 56.35 ล้านบาท ซึ่งได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ต้นทุนซื้อสุทธิของอาคารในส่วนที่บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ ในการด�ำเนินการบันทึกเป็นที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ส่วนที่เหลือบันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
13. ที่ดินรอการพัฒนา
(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2555

188

2554

บ้านให้เช่า

77.46

90.55

ห้องชุดให้เช่า

53.51

77.72

อาคารส�ำนักงานให้เช่า

569.61

579.88

รวม

700.58

748.15

รายงานประจ�ำปี 2555

งบการเงินรวม
2555
ที่ดินรอการพัฒนา
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ
สุทธิ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

1,461.95

837.85

1,056.04

432.04

(86.87)

(136.87)

-

(50.00)

1,375.08

700.98

1,056.04

382.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
307.76 ล้านบาท ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 307.76
ล้านบาท) (2555: ไม่มี)
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(1.75)

เครื่อง
ตกแต่ง
และ
อุปกรณ์
(27.50)

โอนเข้า/โอนออก

-

-

0.01

1.85

(7.17)

(0.01)

-

(5.32)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

80.30

168.27

355.37

24.47

202.25

-

830.66

-

4.56

76.56

108.66

5.17

65.41

-

260.36

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(10.25)

(45.88)

-

(67.33)

-

(123.46)

โอนเข้า/โอนออก

-

-

30.77

(12.95)

(0.04)

(9.76)

-

8.02

จ�ำหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

-

(0.82)

-

-

-

(0.82)

-

84.86

265.35

404.38

29.60

190.57

-

974.76

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2554
ตัดจ�ำหน่าย

26.89

40.00

64.67

-

-

-

-

131.56

(25.32)

-

(7.55)

-

-

-

-

(32.87)

1.57

40.00

57.12

-

-

-

-

98.69

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 244.44
1 มกราคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 443.87
31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 452.21
31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

14.43

396.34

216.68

10.47

167.08

340.06

1,389.50

7.76

762.19

218.20

15.65

57.14

375.98

1,880.79

3.20

1,094.65

461.12

14.16

224.58

106.18

2,356.10

งบการเงินรวม
งาน
ตกแต่ง
อาคาร

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง

เครื่อง
ตกแต่ง
และ
อุปกรณ์

ที่ดิน

ยาน
พาหนะ

ส�ำนักงาน
ขายชั่วคราว

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2554
ซื้อ

271.33

128.06

557.02

533.50

40.03

372.23

340.06

2,242.23

74.79

-

19.08

70.65

5.49

4.22

384.46

558.69

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

(25.31)

-

(9.31)

(30.29)

(4.84)

(142.19)

(9.54)

(221.48)

โอนเข้า/โอนออก

124.63

-

420.79

(0.29)

(0.56)

25.13

(339.00)

230.70

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
ซื้อ

445.44

128.06

987.58

573.57

40.12

259.39

375.98

2,810.14

2.34

-

163.48

185.12

4.27

265.47

151.95

772.63

-

-

(25.26)

(52.08)

-

(75.77)

-

(153.11)

12.21

-

291.32

159.71

(0.63)

(33.94)

(421.75)

6.92

จ�ำหน่ายเงินลงทุนใน (6.21)
บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 453.78
31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

-

(0.82)

-

-

-

(7.03)

128.06

1,417.12

865.50

43.76

415.15

106.18

3,429.55

-

73.63

96.01

316.82

29.56

205.15

-

721.17

-

6.67

74.00

64.20

6.64

88.06

-

239.57

จ�ำหน่าย/ ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า/โอนออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2554
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
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งาน
ตกแต่ง
อาคาร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
และ 2555
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง

ส�ำนักงาน
ขายชั่วคราว

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

(4.56)

(90.95)

-

(124.76)

ยาน
พาหนะ

รวม

2554 (66.11 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่นและส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

239.57

2555 (41.01 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 17.30 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง
และส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

260.36
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

เครื่อง
ตกแต่ง
และ
อุปกรณ์

ส�ำนักงาน งานระหว่าง
ยานพาหนะ ขายชั
่วคราว ก่อสร้าง

ที่ดิน

รวม

ซื้อ
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า/โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อ
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า/โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

7.56

-

-

-

-

34.29

(25.31)

(7.56)

-

-

-

-

(32.87)

1.42

-

-

-

-

-

1.42

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

94.69

220.68

55.66

16.34

85.79

28.23

501.39

416.07

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

139.69

207.68

83.80

10.95

2.34

381.67

826.13

-

(12.15)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

153.11

435.68

389.39

10.57

125.66

22.80

1,137.21

21.49

(422.61)

-

257.06

22.80

1,592.61

278.40

187.18

35.53

204.89

28.23

855.65

45.00

-

53.89

0.32

0.75

382.37

482.33

(25.31)

(9.31)

(3.65)

(2.80)

(122.51)

(0.30)

(163.88)

-

0.46

14.99

-

27.77

(28.63)

14.59

141.11

269.55

252.41

33.05

110.90

381.67

1,188.69

2.34

85.51

135.53

4.28

124.67

63.74

-

(7.31)

(4.84)

-

-

11.08

166.58

224.06

(0.60)

154.53

514.33

607.16

36.73

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

-

50.16

131.52

19.19

119.10

-

319.97

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

13.45

30.13

5.71

60.73

-

110.02

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(1.75)

(3.65)

(2.80)

(71.27)

-

(79.47)

โอนเข้า/โอนออก

-

0.01

10.61

-

-

-

10.62

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

61.87

168.61

22.10

108.56

-

361.14

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

24.09

53.88

4.06

22.84

-

104.87

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(7.31)

(4.72)

-

-

-

(12.03)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

78.65

217.77

26.16

131.40

-

453.98

รายงานประจ�ำปี 2555

รวม

26.73

121.42

ค่าเสื่อมราคาสะสม
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ยาน
ส�ำนักงาน งานระหว่าง
พาหนะ ขายชั่วคราว ก่อสร้าง

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

อาคารและ
เครื่อง
ส่วน
ตกแต่ง
ปรับปรุง และอุปกรณ์

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2555
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2554 (4.50 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น ส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)
2555 (4.46 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 17.30 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุ
ก่อสร้าง ส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

110.02
104.87

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่ง
ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 265.74 ล้านบาท และ 273.47 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 147.32 ล้านบาท และ 180.43 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนในการก่อสร้างสินทรัพย์จ�ำนวน
2.53 ล้านบาท (2555: ไม่มี) (2554: อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 5.56)

รายงานประจ�ำปี 2555
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและ
อุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 9.81 ล้านบาท
และ 10.44 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9.81 ล้านบาท และ 10.44 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำนวน
838.25 ล้านบาท ได้น�ำไปจดจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (2554: 368.57
ล้านบาท)
15. ค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของค่าความนิยมที่บันทึกในบัญชีคือค่าความนิยม
จากการรวมกิจการ บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้น ท์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่น แนล เอ็ดยูเคชั่น
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด”) ในปี 2552
16. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ลิขสิทธิ์

ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์

ลิขสิทธิ์

รวม

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2555

หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

20.28

144.71

164.99

-

117.12

117.12

(19.61)

(91.49)

(111.10)

-

(70.17)

(70.17)

0.67

53.22

53.89

-

46.95

46.95

หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

15.31

123.86

139.17

-

96.78

96.78

(14.65)

(85.25)

(99.90)

-

(65.57)

(65.57)

0.66

38.61

39.27

-

31.21

31.21

รายงานประจ�ำปี 2555

2554

40.29

31.21

30.14

ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

26.10

5.16

20.34

5.06

(11.41)

(6.18)

(4.60)

(3.99)

ตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(0.07)

-

-

-

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

53.89

39.27

46.95

31.21

ค่าตัดจ�ำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟแวร์คอมพิวเตอร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่ง
ตัดจ�ำหน่ายหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมมีจ�ำนวน
เงินประมาณ 71.74 ล้านบาทและ 58.05 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 58.05
ล้านบาทและ 58.05 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
17. สิทธิการเช่า
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

อาคารชุดบ้านแสนสิริ

609.98

609.98

-

-

อาคารพาณิชย์ซันสแควร์ สีลม

192.76

192.76

-

-

รวม

802.74

802.74

-

-

(448.70)

(418.03)

-

-

354.04

384.71

-

-

30.67

46.65

-

19.78

โครงการ

หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า - สุทธิ
ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าส�ำหรับปี
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2555

39.27

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:
ราคาทุน

2554

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:
ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าแสดงรวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1,828.00

1,246.60

1,828.00

1,246.60

2,395.00

600.00

2,395.00

600.00

(11.26)

(3.57)

(11.26)

(3.57)

2,383.74

596.43

2,383.74

596.43

20. ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดิน
ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดินเป็นตั๋วเงินที่บริษัทฯ ออกให้แก่ผู้ขายที่ดินหลายรายครบก�ำหนดช�ำระในปี 2554
และ 2555 ไม่มีการคิดดอกเบี้ย ตั๋วเงินดังกล่าวอาวัลโดยธนาคารแห่งหนึ่ง ในระหว่างปีปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้ช�ำระหนี้ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดินครบทั้งจ�ำนวน
21. เงินกู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกู้ยืมระยะยาวแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ตั๋วแลกเงิน
ราคาตามมูลค่า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
ตั๋วแลกเงินสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.25 ถึง 4.90 ต่อปี
และค�้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (2554: ร้อยละ
5.00 ถึง 6.00 ต่อปี) ตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ถึง 3.75 ต่อปี (2554: ร้อยละ
5.00 ต่อปี)
19. เจ้าหนี้การค้า

2555

2555

2554

2555

2554

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1,800.05

974.68

1,046.08

706.32

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

57.17

32.08

1,800.05

974.68

1,103.25

738.40

รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554

2555

2554

เงินกู้ยืมจากธนาคาร
12,824.04 10,750.23
7,828.26
8,042.31
หัก: ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ (6,376.36) (6,448.18) (4,068.58) (5,353.46)
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
สุทธิ
6,447.68
4,302.05
3,759.68
2,688.85
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10,487.56

7,653.56

8,875.20

5,566.28

(8,617.99)

(5,177.53)

บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

5.46

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

10,750.23

8,042.31

บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี

12,787.67

8,312.89

บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี

รายงานประจ�ำปี 2555
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(10,715.45)

(8,526.94)

บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

1.59

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

12,824.04

7,828.26

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำแนกตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงได้ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด
(มหาชน)
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ยอดคงเหลือของ
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เงินกูย้ มื ระยะยาว
2555
2554
2555
2554
ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละต่อปี
ร้อยละต่อปี
7,828
8,042 MLR - 2.62% ถึง MLR - 2.25% ถึง
MLR - 1.00%
MLR - 1.00%

บริษัท พลัส
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

-

71 MLR - 2.00%

MLR - 2.00%

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

19

91 MLR - 1.50%
ถึง MLR - 1.00%

MLR - 1.50% ถึง
MLR - 1.00%

บริษัท แสนสิริ แลนด์
จ�ำกัด

151

751 MLR - 2.00%

MLR - 2.00% ถึง
MLR - 1.75%

รายงานประจ�ำปี 2555

ชื่อบริษัท

บริษัท เรด โลตัส
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ยอดคงเหลือของ
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เงินกูย้ มื ระยะยาว
2555
2554
2555
2554
ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละต่อปี
ร้อยละต่อปี
560
164 MLR - 2.00% MLR - 1.75%
ถึง MLR - 1.75%

เงื่อนไขการช�ำระคืน

บริษทั อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

1,641

210 MLR - 2.00% MLR - 1.75% ถึง
ถึง MLR - 1.25% MLR - 1.25%

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

14

212 MLR - 1.75% MLR -1.75% ถึง
ถึง MLR - 1.00% MLR - 1.25%

Sansiri Guernsey
(2009)Limited
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
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เงื่อนไขการช�ำระคืน

ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอนและต้องช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายใน
ปี 2565
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอนและต้องช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายใน
ปี 2556
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอนและต้องช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายใน
ปี 2562
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอนและต้องช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายใน
ปี 2558

1,685

159 LIBOR + 3.5%

อัตราดอกเบี้ย
พื้นฐาน + 3%
1,050 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ถึง
ถึง MLR - 1.75% MLR - 1.25%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอนและต้องช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายใน
ปี 2558
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอนและต้องช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายใน
ปี 2560
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอนและต้องช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายใน
ปี 2557
ต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2557
ต้องช�ำระคืนเงินต้น
เป็นรายไตรมาสและ
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอน และต้องช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายใน
ปี 2562

รายงานประจ�ำปี 2555
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ยอดคงเหลือของ
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เงินกูย้ มื ระยะยาว
2555
2554
2555
2554
ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละต่อปี
ร้อยละต่อปี
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้
118
- MLR - 2.00%
สเปซ จ�ำกัด
ถึง MLR - 1.75%
ชื่อบริษัท

บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
จ�ำกัด (เดิมชือ่ "บริษทั
เนชัน่ แนล เอ็ดยูเคชัน่
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด")

รวม

648

12,824

- MLR - 1.75%

-

เงื่อนไขการช�ำระคืน

ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอนและต้องช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายใน
ปี 2561
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอนและต้องช�ำระคืน
เงินต้นทั้งหมดภายใน
ปี 2559

10,750

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญา
เงินกู้ที่ยังไม่ ได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวน 22,308 ล้านบาท และ 20,207 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 13,030 ล้านบาท และ 15,664 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ของบริษัทย่อยได้จดจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารข้างต้น
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล การ
เพิ่มทุนและลดทุนเรือนหุ้น การค�้ำประกันหนี้สิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงินบางประการ เป็นต้น

22. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2555
ยอดคงเหลือต้นปี

2555

2554

22.65

16.78

15.54

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน

2.43

2.48

1.44

1.48

ต้นทุนดอกเบี้ย

0.95

0.92

0.57

0.55

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

(0.93)

(1.09)

(0.02)

(0.79)

ยอดคงเหลือปลายปี

27.41

24.96

18.77

16.78

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จ�ำนวน 3.38 และ 3.40 ล้านบาทตามล�ำดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 2.01 ล้านบาทและ 2.03 ล้านบาทตามล�ำดับ)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จ�ำนวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

รายงานประจ�ำปี 2555

2554

24.96

อัตราคิดลด

200

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555
2554
2555
2554
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
4.20
4.20
4.20
4.20
5.00 - 12.00 5.00 - 12.00 5.00 - 12.00 5.00 - 12.00
8.00 - 20.00 8.00 - 20.00 8.00 - 20.00 8.00 - 20.00

รายงานประจ�ำปี 2555
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23. ประมาณการหนี้สิน
รายการเปลี่ ย นแปลงของบั ญ ชี ป ระมาณการหนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ การฟ้ อ งร้ อ ง การรั บ ประกั น บ้ า นและ
อาคารชุดและเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านส�ำหรับปี 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

ประมาณการหนี้สินระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
เงินสมทบกองทุน
นิติบุคคลหมู่บ้าน
52.57

เงินสมทบกองทุน
นิติบุคคลหมู่บ้าน
34.44

เพิ่มระหว่างปี

15.87

6.70

จ่ายระหว่างปี

(7.71)

(4.82)

โอนกลับ

(7.69)

(7.69)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

53.04

28.63

เพิ่มระหว่างปี

19.70

10.41

จ่ายระหว่างปี

(21.22)

(6.57)

51.52

32.47

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ประมาณการ
ประมาณการ
หนี้สิน
หนี้สิน
เกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการ รับประกัน
ฟ้องร้อง
บ้านและ
อาคารชุด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2554
เพิ่มระหว่างปี

รวม

ประมาณการ
ประมาณการ
หนี้สิน
หนี้สิน
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ การรับประกัน
การฟ้องร้อง บ้านและ
อาคารชุด

รวม

4.28

73.19

77.47

2.95

41.44

44.39

-

80.04

80.04

-

38.83

38.83

จ่ายระหว่างปี

- (68.09) (68.09)

- (38.27) (38.27)

โอนกลับ

-

(5.10)

(5.10)

-

(3.17)

(3.17)

4.28

80.04

84.32

2.95

38.83

41.78

-

109.10

109.10

-

85.81

85.81

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
เพิ่มระหว่างปี
จ่ายระหว่างปี
โอนกลับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2555

- (87.82) (87.82)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

24. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

- (50.92) (50.92)

(0.77)

-

(0.77)

-

-

-

3.51

101.32

104.83

2.95

73.72

76.67

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

อายุ

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552

ร้อยละ 6.25 ต่อปี

3 ปี

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553

ร้อยละ 4.90 ต่อปี

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2553

ร้อยละ 5.60 ต่อปี

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554

ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ
5.40 ต่อปี
ปีที่ 4 - 5 ร้อยละ
6.00 ต่อปี

ครบก�ำหนด
4 มิถุนายน 2555

3 ปี 7 เดือน 30 กันยายน 2556
20 วัน
7 ปี
24 พฤษภาคม 2560
5 ปี

21 กรกฎาคม 2559

2555

2554
-

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

รายงานประจ�ำปี 2555
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หุ้นกู้
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ
5.40 ต่อปี
ปีที่ 4 - 5 ร้อยละ
6.00 ต่อปี
ปีที่ 1 ร้อยละ 4.50
ต่อปี
ปีที่ 2 ร้อยละ 5.00
ต่อปี
ปีที่ 3 ร้อยละ 5.50
ต่อปี
ร้อยละ 4.80 ต่อปี

อายุ

ครบก�ำหนด

5 ปี

3 ตุลาคม 2559

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,000.00

วันที่ใช้สิทธิ

1,000.00

(หน่วย)

-

วันทีต่ ลาดหลักทรัพย์
รับเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

(บาท)

80,000

80,000

5.000 3 กุมภาพันธ์ 2554

8 กุมภาพันธ์ 2554

28 กุมภาพันธ์ 2554

6,280,000

6,280,000

5.000 28 กุมภาพันธ์ 2554

4 มีนาคม 2554

29 กรกฎาคม 2554

2,622,274

3,060,190

4.286 3 สิงหาคม 2554

8 สิงหาคม 2554

31 สิงหาคม 2554

200,000

233,400

4.286 2 กันยายน 2554

8 กันยายน 2554

30 กันยายน 2554

791,437

923,605

4.286 30 กันยายน 2554

5 ตุลาคม 2554

9,973,711

10,577,195

7,000. 00

6,000.00

(30.37)

(29.68)

31 มกราคม 2555

14,617,359

17,058,452

1.072 1 กุมภาพันธ์ 2555

6 กุมภาพันธ์ 2555

หุ้นกู้ - สุทธิ

6,969.63

5,970.32

29 กุมภาพันธ์ 2555

19,088,155

22,275,872

1.072 29 กุมภาพันธ์ 2555

6 มีนาคม 2555

หัก: หุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

(998.36)

(998.49)

30 มีนาคม 2555

6,530,784

7,621,421

1.072 4 เมษายน 2555

11 เมษายน 2555

หุ้นกู้ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี

5,971.27

4,971.83

30 เมษายน 2555

4,639,689

5,414,516

1.072 2 พฤษภาคม 2555

8 พฤษภาคม 2555

31 พฤษภาคม 2555

577,101

673,476

1.072 31 พฤษภาคม 2555

6 มิถุนายน 2555

29 มิถุนายน 2555

2,395,858

2,795,965

1.072 3 กรกฎาคม 2555

6 กรกฎาคม 2555

27 กรกฎาคม 2555

556,985

650,000

1.072 31 กรกฎาคม 2555

6 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

299,915

350,000

1.072 31 สิงหาคม 2555

5 กันยายน 2555

28 กันยายน 2555

1,028,279

1,200,001

1.072 3 ตุลาคม 2555

8 ตุลาคม 2555

31 ตุลาคม 2555

1,371,039

1,600,001

1.072 31 ตุลาคม 2555

5 พฤศจิกายน 2555

728,450

850,101

1,107,070

1,291,950

52,940,684

61,781,755

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและหน้าที่
บางประการซึ่งรวมถึงการด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
ของงบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 (2554: 2:1) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืม
ที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น
25. ทุนเรือนหุ้น
ในระหว่างปี 2555 และ 2554 บริษัทฯได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 5 และ 6 (ESOP#5
และ ESOP#6) และ SIRI-W1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมใช้สิทธิในปี 2554

30 พฤศจิกายน 2555
28 ธันวาคม 2555
รวมใช้สิทธิในปี 2555
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วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

-

หัก: ค่าใช้จา่ ยทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย

19 ตุลาคม 2558

1,000.00

ราคาใช้
สิทธิ

1,000.00

รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า

3 ปี

31 พฤษภาคม 2558

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ที่ออกเนื่องจาก
การใช้สิทธิ
(หุ้น)

ESOP#5
31 มกราคม 2554

3 ปี

จ�ำนวน
ที่ใช้สิทธิ

รายงานประจ�ำปี 2555

1.072 30 พฤศจิกายน 2555 7 ธันวาคม 2555
1.072 3 มกราคม 2556

8 มกราคม 2556

รายงานประจ�ำปี 2555
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วันที่ใช้สิทธิ

จ�ำนวน
ที่ใช้สิทธิ
(หน่วย)

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ที่ออกเนื่องจาก
การใช้สิทธิ
(หุ้น)

ราคาใช้
สิทธิ

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

วันทีต่ ลาดหลักทรัพย์
รับเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

วันที่ใช้สิทธิ

จ�ำนวน
ที่ใช้สิทธิ
(หน่วย)

(บาท)

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ที่ออกเนื่องจาก
การใช้สิทธิ
(หุ้น)

ราคาใช้
สิทธิ

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

วันทีต่ ลาดหลักทรัพย์
รับเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

(บาท)

SIRI-W1

ESOP#6
28 กุมภาพันธ์ 2554

8,131,000

8,131,000

5.200 28 กุมภาพันธ์ 2554

4 มีนาคม 2554

30 มีนาคม 2555

9,038,848

10,548,333

1.114 4 เมษายน 2555

11 เมษายน 2555

29 กรกฎาคม 2554

1,665,257

1,943,350

4.457 3 สิงหาคม 2554

8 สิงหาคม 2554

29 มิถุนายน 2555

10,207,500

11,912,152

1.114 3 กรกฎาคม 2555

6 กรกฎาคม 2555

30 กันยายน 2554

170,008

198,399

4.457 30 กันยายน 2554

5 ตุลาคม 2554

28 กันยายน 2555

494,131,340

576,651,269

1.114 3 ตุลาคม 2555

8 ตุลาคม 2555

9,966,265

10,272,749

28 ธันวาคม 2555

397,163,206

463,489,455

1.114 3 มกราคม 2556

8 มกราคม 2556

31 มกราคม 2555

24,521,040

28,616,048

1.114 1 กุมภาพันธ์ 2555

6 กุมภาพันธ์ 2555

รวมใช้สิทธิในปี 2555 910,540,894

1,062,601,209

29 กุมภาพันธ์ 2555

24,757,684

28,892,214

1.114 29 กุมภาพันธ์ 2555

6 มีนาคม 2555

30 มีนาคม 2555

12,756,336

14,886,639

1.114 4 เมษายน 2555

11 เมษายน 2555

30 เมษายน 2555

18,851,664

21,999,887

1.114 2 พฤษภาคม 2555

8 พฤษภาคม 2555

31 พฤษภาคม 2555

9,517,000

11,106,336

1.114 31 พฤษภาคม 2555

6 มิถุนายน 2555

29 มิถุนายน 2555

16,908,082

19,731,728

1.114 3 กรกฎาคม 2555

6 กรกฎาคม 2555

27 กรกฎาคม 2555

8,818,562

10,291,260

1.114 31 กรกฎาคม 2555

6 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

3,535,065

4,125,420

1.114 31 สิงหาคม 2555

5 กันยายน 2555

หุ้นสามัญจดทะเบียน

28 กันยายน 2555

13,442,497

15,687,391

1.114 3 ตุลาคม 2555

8 ตุลาคม 2555

จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

31 ตุลาคม 2555

5,559,887

6,488,386

1.114 31 ตุลาคม 2555

5 พฤศจิกายน 2555

ลดทุนระหว่างปี(1)

(1,405,072,320)

30 พฤศจิกายน 2555

6,708,295

7,828,579

1.114 30 พฤศจิกายน 2555 7 ธันวาคม 2555

เพิ่มทุนระหว่างปี(2)

388,806,864

4.28

1,664,093,378

935,690

1,091,950

1.114 3 มกราคม 2556

จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รวมใช้สิทธิในปี 2555 146,311,802

170,745,838

2,719,997,582

4.28

11,641,589,651

10,879,990,328

1.07

11,641,589,651

รวมใช้สิทธิในปี 2554

28 ธันวาคม 2555

8 มกราคม 2556

การเพิ่มทุนเนื่องจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิข้างต้น รวมทั้งการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2554
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 และการแตกหุ้นในปี 2554 (ตามที่จะได้กล่าว
ต่อไป) ท�ำให้ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นดังนี้
รายการกระทบยอดจ�ำนวนหุ้นสามัญ

ราคาตามมูลค่า 4.28 บาทต่อหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ราคาตาม
มูลค่า

ทุนจดทะเบียน

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

3,736,263,038

4.28

15,991,205,803

4.28 (6,013,709,530)

จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ที่ราคาตามมูลค่า 1.07 บาทต่อหุ้น(3)
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รายงานประจ�ำปี 2555

รายงานประจ�ำปี 2555
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จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ลดทุนระหว่างปี(4)
จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(1)

จ�ำนวนหุ้น

ราคาตาม
มูลค่า

ทุนจดทะเบียน

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

10,879,990,328

1.07

11,641,589,651

(19,220)

1.07

(20,565)

10,879,971,108

1.07

11,641,569,086

จ�ำนวนหุ้น

ราคาตาม
มูลค่า

ทุนช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

1,490,633,692

4.28

6,379,912,202

12,522,600

21,684,944

4.28

92,811,560

13,158,314

250,988,477

4.28

1,074,230,682

524,565,916

1,763,307,113

4.28

7,546,954,444

550,246,830

ราคาตามมูลค่า 1.07 บาทต่อหุ้น(3)

7,053,228,452

1.07

7,546,954,444

550,246,830

จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

7,053,228,452

1.07

7,546,954,444

550,246,830

829,255,447

1.07

887,303,328

33,946,670

7,882,483,899

1.07

8,434,257,772

584,193,500

เพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ(5)
เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

(2)

จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาตามมูลค่า 4.28 บาทต่อหุ้น
จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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รายงานประจ�ำปี 2555

(3)

ลดทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2554
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ลดทุนลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 15,991,205,802.64 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 9,977,496,273.04 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น�ำออก
จ�ำหน่าย รวมทั้งสิ้น 1,405,072,320 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ยกเลิกหุ้นที่ส�ำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ โครงการ ESOP # 5 เฉพาะในส่วน
ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจองซื้อ จ�ำนวน 7,050,000 หุ้น
- ยกเลิกหุ้นที่ส�ำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (SIRI-W1) ที่เหลือจากการจัดสรร จ�ำนวน 22,320 หุ้น
- ยกเลิ ก หุ ้ น ที่ ส� ำ รองไว้ ต ามแผนการเพิ่ ม ทุ น ที่ จ ะจั ด สรรให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ� ำ กั ด (Private
Placement) เป็นจ�ำนวน 1,398,000,000 หุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ยกเลิกแผนการเพิม่ ทุนดังกล่าวแล้ว
เพิ่มทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2554
เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน 2554 ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ
การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 9,977,496,273.04 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่
11,641,589,650.96 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 388,806,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4.28 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
- จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 250,993,282 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จ�ำนวน 137,813,582 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SIRI-W1, ESOP#5 และ ESOP#6)
เนื่องจากการประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ
แตกหุ้นในปี 2554
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 4.28 บาท เป็นหุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งทุน
จดทะเบี ย นของ บริ ษัทฯ ยั ง คงเดิ ม คื อ 11,641,589,650.96 บาท โดยแบ่ ง แยกมู ล ค่ า หุ ้ น
สามั ญ ของบริ ษั ท ฯจากจ� ำ นวน 2,719,997,582 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ ้ น ละ 4.28 บาท เป็ น
10,879,990,328 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ ้ น ละ 1.07 บาท ส� ำ หรั บ หุ ้ น ทุ น จดทะเบี ย นและจาก
จ�ำนวนหุ้นทุนที่ออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 1,763,307,113 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 4.28 เป็น
7,053,228,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
ในทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554
รายงานประจ�ำปี 2555
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(4)

ลดทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2555
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ลดทุนลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 11,641,589,650.96 บาท
เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 11,641,569,085.56 บาท โดยวิ ธี ตั ด หุ ้ น จดทะเบี ย นที่ ยั ง มิ ไ ด้ น� ำ
ออกจ� ำ หน่ า ยจ� ำ นวน 19,220 หุ ้ น ซึ่ ง ส� ำ รองไว้ เ พื่ อ รองรั บ การจ่ า ยหุ ้ น ปั น ผลซึ่ ง เหลื อ จาก
การจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
(5)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2554 ได้รวมจ�ำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ ESOP#5 และ ESOP#6 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 835,000 หุ้น เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554
เงินรับจากการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 518,928,656 บาท
แสดงเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น เนื่องจากบริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556
26. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ
ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
27. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ/ก�ำไรต่อหุ้น
27.1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
		 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
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ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หุน้ สามัญ

อัตราการใช้สิทธิ
ใบส�ำคัญ
ต่อ 1 หน่วย
แสดงสิทธิ
ใบส�ำคัญ
ที่ยังไม่ ได้ ใช้
แสดงสิทธิ
1 มกราคม 2555

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่มี
การใช้สิทธิ
ในระหว่างปี

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ
31 ธันวาคม 2555

ESOP#5

1.072

1:1.167

79,265,156

(52,940,684)

26,324,472

ESOP#6

1.114

1:1.167

252,694,940

(146,311,802)

106,383,138

SIRI-W1

1.114

1:1.167

2,947,168,104

(910,540,984)

2,036,627,120
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27.2 ก�ำไรต่อหุ้น
ก� ำ ไรต่ อ หุ ้ น ขั้ น พื้ น ฐานค� ำ นวณโดยการหารก� ำ ไรส� ำ หรั บ ปี ที่ เ ป็ น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ฯ
(ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่
ในระหว่างปี ก�ำไรต่อหุ้นของปี 2554 ค�ำนวณโดยได้ปรับจ�ำนวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไป
ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการออกหุ้นปันผลจ�ำนวน 250,988,477 หุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 32 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนหุ้นจากการแตกหุ้นจาก 1 หุ้นเดิมเป็น 4 หุ้น
ใหม่ ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่
ในระหว่างปี โดยได้ปรับจ�ำนวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การเพิม่ ทุนโดยการออกหุน้ ปันผลและการแตกหุน้ ตามทีก่ ล่าวข้างต้นกับจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
ของหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้องออกเพือ่ แปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทัง้ สิน้ ให้เป็นหุน้ สามัญ
โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ก�ำไรส�ำหรับปี
2555
(พันบาท)

2554
(พันบาท)

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
2555
2554
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)

ก�ำไรส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้น
2555
(บาท)

2554
(บาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3,018,529

2,015,081

7,373,334

7,028,619

0.41

0.29

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

2555
(พันบาท)

2554
(พันบาท)

ESOP#5

-

-

22,867

11,529

ESOP#6

-

-

92,371

24,056

SIRI-W1

-

-

1,665,594

282,132

3,529,576 1,842,790

9,154,166

7,346,336

-

-

22,867

11,529

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

ESOP#6

-

-

92,371

24,056

SIRI-W1

-

-

1,665,594

282,132

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติ ว ่ า มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ซื้อหุ้นสามัญ
จากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

3,018,529

2,015,081

9,154,166

7,346,336

0.33

0.25

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555
(พันบาท)

2554
(พันบาท)

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
2555
2554
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)

3,529,576

1,842,790

7,373,334

ก�ำไรส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้น
2555
(บาท)

2554
(บาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
7,028,619

0.48

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

รายได้บริการอื่น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

รายงานประจ�ำปี 2555

2554
(บาท)

0.39

0.27

2555
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2555
(บาท)

28. รายได้บริการอื่นและต้นทุนบริการอื่น

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ก�ำไรต่อหุ้น

ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด

ESOP#5

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
จากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
2555
2554
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)

รายได้จากกิจการเมดิคัลสปา

75.19

64.66

-

-

รายได้จากกิจการโรงแรม

19.18

18.07

19.19

18.27

รายได้จากกิจการโรงเรียน
รวม

142.04
236.41

95.62
178.35

19.19

18.27

0.26
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

งบการเงินรวม

2554

2555

ต้นทุนบริการอื่น
ต้นทุนบริการกิจการเมดิคัลสปา

44.19

49.66

-

-

ต้นทุนบริการกิจการโรงแรม

12.21

10.59

20.15

17.80

ต้นทุนบริการกิจการโรงเรียน

163.17

156.32

-

-

รวม

219.57

216.57

20.15

17.80

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญได้แก่
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

ซือ้ ทีด่ นิ และจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 26,877.27 15,371.29 15,396.31 9,904.32
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการ (8,630.23) (3,276.84) (2,016.98) (4,432.33)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เงินเดือนและค่าแรงและ
1,489.88 1,322.20 1,157.57
811.71
ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
282.20
260.16
104.87
111.61
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

11.41

6.18

4.60

3.99

ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า

30.67

46.65

-

19.78

109.10

80.04

85.81

38.83

ส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

59.05

51.45

46.22

24.93

หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(0.37)

3.26

(0.06)

3.76

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
12.52
88.69
5.92
53.88
อุทกภัย
จากเหตุ ก ารณ์ อุ ทกภั ยในพื้ นที่ จั ง หวั ดนนทบุ รี ปทุ มธานี นครปฐมและกรุ ง เทพมหานคร ระหว่ า ง
เดือนตุลาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2554 น�้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ตั้งโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
บางโครงการ ส่งผลกระทบให้บ้านระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งสาธารณูปโภคส่วนกลางเสียหาย และบริษัทฯ
และบริษัทย่อยต้องหยุดก่อสร้างเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน บริษัทฯ และ บริษัทย่อย
ได้ด�ำเนินการฟื้นฟูโครงการดังกล่าวแล้ว ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงการที่ ได้มีการขายแล้ว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันน�้ำท่วม เงินช่วยเหลือลูกบ้านและพนักงานที่ ได้รับผลกระทบ
บั น ทึ ก เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ย ส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฟื ้ น ฟู โ ครงการที่ ยั ง อยู ่ ร ะหว่ า งการด� ำ เนิ น การบั น ทึ ก
เข้าต้นทุนการพัฒนาโครงการ
30. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯ และบริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส�ำหรับการประกอบกิจการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือ
รายได้ปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย โครงการอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการและโครงการจัดสรรที่ดิน
ขายพร้อมบ้าน 1 โครงการ โดยโครงการอาคารชุดพักอาศัยจะต้องมีขนาดพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยของ
ที่อยู่อาศัยไม่ต�่ำกว่า 28 ตารางเมตรและมีมูลค่าซื้อขายตามสัญญาไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน)
ส่วนโครงการจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้านจะต้องมีขนาดพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยไม่ต�่ำกว่า
70 ตารางเมตรและมีมูลค่าซื้อขายตามสัญญาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน)
สิทธิพิเศษที่ส�ำคัญได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามที่ระบุไว้ ในบัตรส่งเสริม
การลงทุน
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31. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะ
จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 12 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่ อ พนั ก งานนั้น ออกจากงานตามระเบียบว่าด้ว ยกองทุน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่าง
ปี 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 59.56 ล้านบาท
และ 42.94 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 38.97 ล้านบาท และ 31.68 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
32. เงินปันผล
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)

เงินปันผล

เงินปันผล
ประกาศจ่าย

เงินปันผล
ต่อหุ้น

วันที่จ่าย
เงินปันผล

เงินปันผลจากก�ำไร
สุทธิของปี 2554

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2555

1,001,009,945 (1)

0.14

16 พฤษภาคม 2555

เงินปันผลจากก�ำไร
สุทธิของปี 2553

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2554

177,665,595(2)

0.117975

20 พฤษภาคม 2554

หุ้นปันผลจากก�ำไร
สุทธิของปี 2553

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2554

1,598,990,352(3)

1.061775

20 พฤษภาคม 2554

(1)

(2)
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อนุมัติโดย

เงิ น ปั น ผลจ่ า ยจริ ง จ� ำ นวน 1,000,986,466 เนื่ อ งจากมี ผู ้ ถื อ หุ ้ น จ� ำ นวนหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
เงินปันผล
เงิ น ปั น ผลจ่ายจริงจ�ำนวน 177,676,576 บาท เนื่องจากได้รวมการจ่ายเงิน สดปัน ผลให้แก่
หุ้นที่เหลือจากการจัดสรร (เศษหุ้น)

รายงานประจ�ำปี 2555

(3)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 250,993,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นปันผล 1 หุ้นต่อ 6 หุ้นเดิม คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ
1.061775 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.117975 บาท เพื่อรองรับการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
หุ้นปันผลจ�ำนวน 250,988,477 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,598,796,598 บาท ส่วนหุ้นที่เหลือจากการ
จัดสรรจ�ำนวน 4,805 หุ้น (เศษหุ้น) ได้จ่ายรวมกับเงินสดปันผล และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการ
เพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ การจ่ายหุ้นปันผลดัง
กล่าวบริษัทฯก�ำหนดมูลค่าหุ้นที่จ่ายโดยเทียบเคียงกับราคายุติธรรม
33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
รายจ่ายฝ่ายทุนดังนี้
ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ
สัญญาจ้างตกแต่ง สัญญาจ้างบริการให้ค�ำปรึกษาและสัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้ง
ระบบเป็ น จ� ำ นวนเงิ น ประมาณ 12,345.34 ล้ า นบาท และ 8,114.93 ล้ า นบาท
ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6,094.29 ล้านบาท และ 5,338.03 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการท�ำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ห้องชุดและ
เครื่องจักรเป็นจ�ำนวนเงิน 3,376.25 ล้านบาท และ 3,155.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,744.49 ล้านบาท และ 2,547.65 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

ภายใน 1 ปี

17.16

10.03

1.80

4.96

มากกว่า 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี
รวม

7.29
24.45

5.58
15.61

0.42
2.22

1.13
6.09

ข) ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 และ 2554 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ภ าระผู ก พั น
เกี่ยวกับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโครงการเป็นจ�ำนวนประมาณ 70.98 ล้านบาท
และ 50.72 ล้ า นบาท ตามล� ำ ดั บ (งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ: 38.97 ล้ า นบาท
และ 34.73 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่
ติดภาระจ�ำยอมรวมจ�ำนวนประมาณ 12 ไร่และ 17 ไร่ ตามล�ำดับ ซึ่งมูลค่าของที่ดิน
ที่ถือภาระจ�ำยอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว
ง) สัญญาเช่าระยะยาวที่มีสาระส�ำคัญได้แก่
• บริ ษั ท ชนชั ย จ� ำ กั ด ได้ ท� ำ สั ญ ญาเช่า ที่ ดิ น กั บ ส� ำ นั ก งานพระคลั ง ข้ า งที่ เ พื่ อ ใช้ ใ น
การปลูกสร้างอาคารชุดเพื่อให้เช่าโครงการบ้านแสนสิริ โดยสัญญามีก�ำหนดระยะเวลา
30 ปี นับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่า
รวม 117.70 ล้านบาท ช�ำระครั้งแรกจ�ำนวน 30 ล้านบาท ส่วนที่เหลือช�ำระเป็น
รายเดือนตลอดระยะเวลา 30 ปีตามที่ระบุในสัญญา
• บริ ษั ท เอส.ยู . เอ็ น . แมเนจเม้ น ท์ จ� ำ กั ด ได้ ท� ำ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น กั บ ส� ำ นั ก งาน
ทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อใช้ ในการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า โดยสัญญา
มีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวม
ประมาณ 88.04 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายช�ำระค่าเช่าทั้งจ�ำนวนครบถ้วนใน
เดือนกรกฎาคม 2547
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33.3 หนังสือค�้ำประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคงเหลืออยู่จ�ำนวน 1,358.11 ล้านบาท และ 896.94 ล้านบาท
ตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาระผู ก พั น ทางปฏิ บั ติ บ างประการตามปกติ ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่ อ ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั นการบ� ำ รุ ง รั ก ษาสาธารณู ปโภค
ค�้ำประกันการจัดท�ำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน และค�้ำประกัน
การใช้ ไฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 905.29 ล้านบาท และ 617.36 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
33.4 คดีฟ้องร้อง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 และ 2554 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค ดี ค วามหลายคดี
ที่เกี่ยวเนื่องกับการถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซื้อจะขายและคดีละเมิด ซึ่งถูกเรียกร้องให้
ช�ำระค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 60.96 ล้านบาท และ 54.80 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 31.03 ล้านบาท และ 21.92 ล้านบาท ตามล�ำดับ) อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ทนายความบริษัทฯ และฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ได้รับความเสียหายจากคดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงยังไม่ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมจากจ�ำนวนที่ ได้บันทึกไปแล้ว (หมายเหตุ 23)
33.5 ภาระผูกพันอื่น
บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้แก่องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศของ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations International Children’s Emergency
Fund: UNICEF) จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปี 2554 ถึงปี 2556 ทั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ และองค์การยูนิเซฟ
ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
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34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
จัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้าน โครงการอาคารชุดพักอาศัย โครงการอาคารที่พักอาศัยให้เช่า และโครงการ
อาคารส�ำนักงานให้เช่า รวมทั้งการให้บริการรับบริหารอาคารและเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
และบริการอื่น ๆ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม เมดิคัลสปาและโรงเรียน บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจ
ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�ำแนกตามสามส่วนงานหลักได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจบริหารอาคารและนายหน้าซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอืน่ ๆ ได้แก่ โรงแรม เมดิคลั สปา
และโรงเรียน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจบริหารอาคาร
และนายหน้าซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจโรงแรม
สปาและโรงเรียน

2555

2555

2554

รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน

2555

2554

2554

2555

29,111.19

19,925.48

473.19

438.02

236.42

178.34

-

2555

2554

-

29,820.80

20,541.84

219.67

35.15

316.04

321.79

18.33

0.81

(554.04)

(357.75)

-

-

29,330.86

19,960.63

789.23

759.81

254.75

179.15

(554.04)

(357.75)

29,820.80

20,541.84

7,622.28

5,309.99

190.32

148.68

16.85

(38.22)

-

-

7,829.45

5,420.45

265.98

138.97

(3,944.81)

(2,553.93)

70.26

11.35

รายได้
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) จาก
การด�ำเนินงานตาม
ส่วนงาน

2555

2554

ธุรกิจบริหารอาคาร
และนายหน้าซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจโรงแรม
สปาและโรงเรียน

2555

2555

2554

รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน

2554

2555

2554

รวม
2555

2554

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทาง การเงินและค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้

4,220.88

3,016.84

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(327.76)

(222.38)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(874.29)

(778.77)

(0.30)

(0.61)

3,018.53

2,015.08

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
โอนกลับขาดทุนจากการ ลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดินรอการพัฒนา
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ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารอาคารและนายหน้าซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอื่น ๆ ได้แก่ โรงแรม เมดิคัลสปาและโรงเรียนในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้

รวม

2554

(หน่วย: ล้านบาท)
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2555

2554

ธุรกิจบริหารอาคาร
และนายหน้าซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจโรงแรม สปา
และโรงเรียน

2555

2555

2554

รวม

2554

2555

2554

ต้นทุนโครงการพัฒนา 34,244.48 25,616.04
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

-

-

-

- 34,244.48 25,616.04

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน

636.34

676.67

-

-

-

-

636.34

676.67

โรงแรม สปาและโรงเรียน

-

-

-

-

774.53

823.77

774.53

823.77

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

-

-

-

สิทธิการเช่า

354.04

384.71

-

-

-

- 1,581.57 1,057.02
-

354.04

384.71

สินทรัพย์อื่น

8,515.33

7,679.47

สินทรัพย์รวม

46,106.29 36,237.68
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35. เครื่องมือทางการเงิน
35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน”
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน
เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและ
เงินให้กู้ยืมฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
ที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไม่ มี ก ารกระจุ ก ตั ว เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ฐ านของลู ก ค้ า ที่ ห ลากหลายและ
มีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการ
ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากธนาคาร
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ ส� ำ คั ญ สามารถจั ด ตามประเภทอั ต ราดอกเบี้ ย และ
ส� ำ หรั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ส ามารถแยกตามวั น ที่
ครบก�ำหนดหรือวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้น
เมือ่ ทวงถาม ลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละ
ต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่า
เงินสด (ไม่รวมเงินสด)

30.14

-

-

-

2,883.63

490.64

3,404.41 1.50 - 3.30

- เงินลงทุนชั่วคราว

51.08

-

-

-

-

-

51.08 1.88 - 3.00

-

-

-

-

-

41.19

8.93

-

-

-

-

-

90.15

-

-

-

2,883.63

531.83

1,828.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,800.05

2,383.74

-

-

-

-

-

-

-

-

- 12,824.04

- 12,824.04 หมายเหตุ 21

998.36

5,971.27

-

-

-

5,210.10

5,971.27

-

- 12,824.04

- ลูกหนี้การค้า
- เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระค�้ำประกัน

41.19

-

8.93 1.88 - 3.00
3,505.61

หนี้สินทางการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร
- เจ้าหนี้การค้า
- ตั๋วแลกเงิน
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

-

1,828.00 4.25 - 4.90
1,800.05

-

2,383.74 3.40 - 3.75

6,969.63 หมายเหตุ 24

1,800.05 25,805.46
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า
5 ปี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ลงตาม
เมือ่
ทวงถาม ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

2.03

-

-

-

1,916.71

492.22

2,410.96

1.50 - 3.30

1.86

-

-

-

-

-

1.86

1.88 - 3.00

-

-

-

-

-

127.37

127.37

-

0.77

-

-

-

-

-

0.77

1.88 - 3.00

-

-

-

8,623.02

-

-

8,623.02

3.00 - 3.55

4.66

-

-

8,623.02

1,916.71

619.59

11,163.98

1,828.00

-

-

-

-

-

1,828.00

4.25 - 4.90

-

-

-

-

-

1,103.25

1,103.25

-

2,383.74

-

-

-

-

-

2,383.74

3.40 - 3.75

-

-

-

-

7,828.26

-

7,828.26

หมายเหตุ 21

998.36

5,971.27

-

-

-

-

6,969.63

หมายเหตุ 24

5,210.10

5,971.27

-

-

7,828.26

1,103.25

20,112.88

367.52

-

-

-

2,341.94

150.38

2,859.84

2.50 - 3.30

- เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

-

104.90

104.90

-

- เงินลงทุนชั่วคราว

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

47.55

47.55

-

- ลูกหนี้การค้า

50.64

-

-

-

-

-

50.64

2.50 - 3.30

418.16

-

-

-

2,341.94

302.83

3,062.93

- เงินฝากธนาคารที่
ติดภาระค�้ำประกัน

- เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระค�้ำประกัน
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินทางการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากธนาคาร

1,246.60

-

-

-

-

-

1,246.60

5.00 - 6.00

- ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

787.60

787.60

-

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

974.68

974.68

-

- เจ้าหนี้การค้า

596.43

-

-

-

-

-

596.43

5.00

-

-

-

-

10,750.23

-

10,750.23

หมายเหตุ 21

- เงินกู้ยืมระยะยาว

998.49

4,971.83

-

-

-

-

5,970.32

หมายเหตุ 24

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

2,841.52

4,971.83

-

-

10,750.23

1,762.28

20,325.86

- ตั๋วแลกเงิน
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
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รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ไม่มีอัตรา
ลงตาม
ดอกเบี้ย
เกินกว่า เมือ่ ทวงถาม
ราคาตลาด
5 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

หนี้สินทางการเงิน

- ตั๋วแลกเงิน
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า
5 ปี

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ไม่มีอัตรา
ลงตาม
ดอกเบี้ย
เมือ่ ทวงถาม ราคาตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

252.00

-

-

-

1,330.18

124.52

1,706.70

1.50 - 3.30

- เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

-

101.95

101.95

-

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

7.68

7.68

-

- เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระค�้ำประกัน

6.77

-

-

-

-

-

6.77

2.50 - 3.30

- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

4,329.59

-

-

4,329.59

3.00

258.77

-

-

4,329.59

1,330.18

234.15

6,152.69

1,246.60

-

-

-

-

-

1,246.60

5.00 - 6.00

- ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

787.60

787.60

-

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

738.40

738.40

-

596.43

-

-

-

-

-

596.43

5.00

-

-

-

-

8,042.31

-

8,042.31

หมายเหตุ 21

998.49

4,971.83

-

-

-

-

5,970.32

หมายเหตุ 24

2,841.52

4,971.83

-

-

8,042.31

1,526.00

17,381.66

หนี้สินทางการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร

- ตั๋วแลกเงิน
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการการให้กู้ยืม
หรือกู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่ า งประเทศมี จ� ำ นวนไม่ เป็ นสาระส� ำ คั ญและถึ ง ก� ำ หนดช� ำ ระในเวลาอั นสั้ น บริ ษัทฯ และ
บริษัทย่อยจึงไม่ได้ ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากธนาคารใน
สกุลปอนด์สเตอร์ลงิ จ�ำนวน 3.25 ล้านและ 3.25 ล้าน ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เงินให้
กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงจ�ำนวน 5.76 ล้านและ 5.56 ล้าน ตามล�ำดับ)
(อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 49.70 บาทต่อ 1 ปอนด์และ 49.21 บาทต่อ 1 ปอนด์ ตามล�ำดับ)
35.2 มูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและ
เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น แสดงมู ล ค่ า ตามราคาตลาดหรื อ ค� ำ นวณตามหลั ก เกณฑ์
การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป หากกรณีไม่มีราคาตลาด
ค) หุ ้ น กู ้ ที่ จ ่ า ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราคงที่ แ ละตั๋ ว เงิ น จ่ า ยค่ า ที่ ดิ น แสดงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดย
การค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
โดยประมาณในตลาดปัจจุบัน
ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
2555
2554

มูลค่ายุติธรรม
2555
2554

หนี้สินทางการเงิน
ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดิน

-

787.60

-

776.73

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
6,969.63
5,970.32
6,976.23
5,559.64
36. การบริหารจัดการทุน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของบริ ษั ท ฯในการบริ ห ารจั ด การทุ น คื อ การจั ด ให้ มี ซึ่ ง โครงสร้ า งทางการเงิ น
ที่เหมาะสมและการด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio)
เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารและการออกหุ้นกู้ ซึ่งต้องรักษาระดับ
ของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนี้ให้ ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 (2554: 2 ต่อ 1) ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืม
ที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น
ทุนของบริษัทฯ เพื่อใช้ ในการค�ำนวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วย หุ้นสามัญและ
ก�ำไรสะสมหักด้วยส�ำรองก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯมี อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น เท่ า กั บ 1.62:1.00
(2554: 1.63:1.00) และเฉพาะบริษทั ฯมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 1.31:1.00 (2554: 1.50:1.00)
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ ไม่ ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจัดการทุน
37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
37.1 เมื่ อ วั น ที่ 24 มกราคม 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ อ อกและเสนอขายหุ ้ น กู ้ ไม่ ด ้ อ ยสิ ท ธิ แ ละไม่ มี
ประกัน ครั้งที่ 1/2556 จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท ครบก�ำหนดไถ่ถอนในปี 2561 มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.99 ต่อปี ตามที่ ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ซึ่งบริษัทฯได้รับเงินจากการออกจ�ำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวแล้วเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2556
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37.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเงินตราต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่า
เงินบาทซึ่งชนิดของหุ้นกู้อาจเป็นหุ้นกู้ ได้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มี
หลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละคราว และมีอายุไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
37.3 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลประจ�ำปีส�ำหรับผลการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2555 ในอัตรา หุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์)
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
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