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Beautiful Scores Financial Highlights
Annual Report 2008

  

2006 2007 2008
Total Revenue 
รายได้รวม 

THB Million  
ล้านบาท

11,842 13,889 15,178
Net Profit  
กำไรสุทธิ

THB Million 
ล้านบาท

404 708 914
Total Asset 
สินทรัพย์รวม

THB Million 
ล้านบาท

18,106 21,068 23,492
Total Shareholdes Equity 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

THB Million 
ล้านบาท 

7,783 8,346 8,955
Gross Margin (Core Revenue) 
อัตรากำไรขั้นต้น (รายได้จากธุรกิจหลัก)

% 
ร้อยละ

27.95 29.08 30.57
Net Profit Margin 
อัตรากำไรสุทธิ

% 
ร้อยละ

3.52 5.10 6.02
Debt to Equity 
อัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

Times 
เท่า

1.22 1.43 1.54
Gearing Ratio 
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น

Times 
เท่า

0.87 0.92 1.10
Earnings per Share 
กำไรสุทธิต่อหุ้น

Baht 
บาท

0.27 0.48 0.62
Book Value per Share 
เงินปันผลต่อหุ้น

Baht 
บาท

5.28 5.66 6.08

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
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Remark  :   Financial figures are based on the consolidated financial statements.
หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม
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Conducting the Orchestra Message from Chairman 

The Thai economy in 2008 
slowed down from the previous 
year as the global economic 
downturn coupled with the 
internal political unrest had 
adversely affected the tourism 
industry and the real sectors. 
The consumer confidence index 
declined steadily throughout the 
year, forcing many businesses 
to adjust their plans to cope with 
the changing environment. Many 
real estate developers had to 
revise their construction plans to 
be in line with the softening of  
the housing demand. However, 
further housing supply will be 
somewhat limited as new launches 
are pushed back. Furthermore, the 
stricter lending policy to medium 
and small developers currently 
maintained by commercial banks 
has limited these developers the 
much needed source of fund to 
add new supply into the market.

Despite the negative outlook, 
this year Sansiri Group has 
managed to meet its growth plan 
in sales and transfer of housing 
units, resulting in the highest 
presales backlog in the industry. 
Sansiri has managed to build a 
strong operating platform to 
weather this economic downturn 
with a strong balance sheet to 
accommodate future business 
expansion through brand  

building as the highest quality 
developer with superior after- 
sales services to ensure full 
customer satisfaction. 

In 2009, Sansiri will seek to 
further improve its profitability 
by continuing with its Efficiency 
Enhancement Program initiated 
and implemented throughout of 
last year which includes efficient 
cost and inventory management. 
Sansiri also aims to manage 
on-going risk prudently while 
maintaining high standard of 
good governance that balances the 
benefits of all the parties involved. 

Sansiri Public Company 
Limited would like to express 
our sincere appreciation to our 
shareholders, customers, financial 
institutions, the media and  
business partners for their 
generous supports, along with 
every member of the management 
and staff for their dedication  
to their work that has helped  
Sansiri reach the level of success 
it has today.

Kovit Poshyananda
Chairman 
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สารประธานกรรมการ

ภาวะ เศรษฐกิจ โดย รวม ของ 

ประเทศ ไทย ใน ปี 2551 ยัง คง ชะลอ ตัว 

ต่อ เน่ืองจาก ปี ก่อน โดย ได้ รับ ผล กระทบ 

จาก ปัจจัย ลบ ต่างๆ ท้ัง การ ชะลอ ตัว 

ของ เศรษฐกิจ โลก และ ความ วุ่น วาย 

ทางการ เมือง ภายใน ประเทศ ซึ่ง ส่ง 

ผล กระทบ ต่อ ภาค อุตสาหกรรม และ 

การ ท่อง เท่ียว เป็น อย่าง มาก โดย ดัชนี 

ความ เช่ือ ม่ัน ของ ผู้ บริโภค ลด ลง อย่าง 

ต่อ เนื่อง ใน ปี 2551 อย่างไร ก็ ดี  

ผู้ ประกอบ การ ใน ทุก ภาค อุตสาหกรรม 

ได้ พยายาม ปรับ แนวทาง การ ดำเนิน 

ธุรกิจ ให้ สอดคล้อง กับ สถานการณ์ 

ดัง กล่าว รวม ถึง ผู้ ประกอบ การ ภาค 

ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ที ่ ได้ ปรับ 

แผน งาน ก่อสร้าง ให้ สอดคล้อง กับ 

ความ ต้องการ ซื้อ ที่ อยู่ อาศัย ที่ ลด ลง 

ทั้งนี้ ปริมาณ ที่ อยู่ อาศัย ใน อนาคต 

ถูก จำกัด จำนวน ลง ด้วย จาก การ ที่ 

สถาบัน การ เงิน และ ธนาคาร พาณิชย์ 

มี ความ เข้ม งวด ใน การ อนุมัติ สิน เชื่อ 

สำหรับ โครงการ ที่ อยู่ อาศัย มาก ขึ้น 

ทำให้ ผู้ ประกอบ การ ราย กลาง และ 

ราย เล็ก ไม่ สามารถ เข้า ถึง แหล่ง เงิน ทุน 

เพื่อ นำ มา พัฒนา โครงการ ได้ อีก ทั้ง 

ผู้ ประกอบ การ หลาย ราย ได้ ตัดสิน ใจ 

ชะลอ แผนการ เปิด โครงการ ภายใน 

1-2 ปี ข้าง หน้า นี้ ด้วย 

ทั้งนี้ ใน ปี 2551 แสน สิริ และ 

บริษัท ใน เครือ ยัง สามารถ สร้าง การ 

เติบโต ของ ราย ได้ และ ยอด ขาย ได้ 

เป็น อย่าง ดี พร้อม ท้ัง สามารถ ส่ง มอบ 

โครงการ ที่ อยู่ อาศัย ตาม แผน งาน ที่ 

กำหนด แม้ จะ มี ปัจจัย เชิง ลบ ท่ี ส่ง ผล 

กระทบ ต่อ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ 

อย่าง ต่อ เน่ือง ก็ตาม ส่ง ผล ให้ แสน สิริ 

และ บริษัท ใน เครือ มี ยอด ขาย ที่ รอ รับ 

รู้ เป็น ราย ได้ อยู่ ใน ระดับ สูง ที่สุด ใน 

ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง แสดง ถึง 

ความ สามารถ ใน การ สร้าง การ เติบโต 

อย่าง ต่อ เนื่อง ได้ ใน อนาคต แสน สิริ 

ได้ เตรียม ความ พร้อม ใน การ ดำเนิน 

ธุรกิจ ภาย ใต้ สภาวะ เศรษฐกิจ ที่ ไม ่

เอื้อ อำนวย เช่น นี้ โดย มี ฐาน เงิน ทุน 

ที่ แข็งแกร่ง เพื่อ รองรับ การ ขยาย ตัว 

ทาง ธุรกิจ และ การ สร้าง แบ รนด์ ที่ 

แข็งแกร่ง เป็น ที่ ยอมรับ ใน กลุ่ม ลูกค้า  

พร้อม ทั้ง ส่ง มอบ โครงการ ที่ อยู่ อาศัย 

และ บริการ หลัง การ ขาย ที่ มี คุณภาพ 

สูง ตาม มาตรฐาน ของ แสน สิริ เพื่อ 

สร้าง ความ พึง พอใจ สูงสุด ให้ แก่ ลูกค้า 

นอกจาก นี้ ใน รอบ ปี ที่ ผ่าน มา 

แสน สิริ ได้ พัฒนา กระบวนการ ทำงาน 

ต่างๆ ให้ มี คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 มาก ย่ิง ข้ึน อีก ด้วย และ ใน ปี 2552 น้ี  

แสน สิริ จะ ยัง คงมุ่ง เน้น การ เพิ่ม 

ประสิทธิภาพใน การ ทำ กำไร ด้วย 

การ บริหาร ต้นทุน และสินค้า คง เหลือ  

ที่ มี ประสิทธิภาพ มากยิ่ง ขึ้น และ มี 

 การ บริหาร ความ เส่ียงอย่าง เป็น ระบบ 

พร้อม ทั้ง มุ่ง เน้นบริหาร งาน อย่าง มี  

ประสิทธิภาพ บนพ้ืน ฐาน ของ จริยธรรม 

ภาย ใต้ หลักการ กำกับ ดูแล กิจการ ท่ี ดี 

อัน จะ นำมา ซ่ึง การ บริหาร ผลประโยชน์  

ของทุก ฝ่าย อย่าง สมดุล 

บริษัท แสน สิริ จำกัด (มหาชน) 

ขอ ขอบพระคุณ ท่าน ผู้ ถือ หุ้น ลูกค้า 

สถาบัน การ เงิน สื่อมวลชน รวม ถึง 

พันธมิตร ทาง ธุรกิจ ท่ี ให้การ สนับสนุน 

การ ดำเนิน งาน รวม ถึง คณะ กรรมการ 

บริหาร และ พนัก งานที่ มุ่ง มั่น และ  

ทุ่มเท แรง กาย แรง ใจ เพ่ือ ปฏิบัติ หน้าท่ี  

อย่าง เต็ม ความ สามารถ เพื่อ ให้ 

แสน สิริ มี ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ 

ที่ มั่น คง และ ยั่ง ยืน ต่อ ไป 

โกวิทย์โปษยานนท์

ประธานกรรมการ

รายงานประจำป ี2551
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Charming Melodies
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Message from the Chief Executive Officer

Despite the positive indicators 
including decreasing oil price, 
lower inflation rate, and mortgage 
rate holding stable in much of 
2008, the economic downturn 
took its toll on the real estate  
market as well. The consumer 
confidence level continued to 
decline, mainly driven by concerns 
over political unrest in Thailand 
as well as global economic crisis. 
Many real estate developers have 
adjusted their investment plans  
to cope with the changing 
environment, by postponing new 
housing launches and adjusting  
the construction plans to be in  
line with decreasing demand 
for housing. Efficient inventory 
management has played an 
important role in managing under 
the economic downturn.

In 2008, Sansiri reported 
the total revenue of 15,178  
million baht, a 9% growth over 
the same period in 2007, with 
net profit of 914 million baht, 
representing earnings per share 
of 0.62 baht. Revenue from 
property sales of 14,395 million 
baht contributed 95% to the total  
revenue. Of the total revenue 
from project sales in 2008,  
6,641 million baht (46%) came 
from condominium projects, 
5,764 million baht (40%) came 
from single-detached house  

projects, with the balance of 
1,990 million baht (14%) came 
from townhouse projects. 

With a wealth of experience 
and expertise as well as successful 
brand building in the real estate 
sector, Sansiri has managed to 
maintain revenue growth and 
high presales amount of 10,430 
million baht despite the negative 
economic outlook. Nonetheless, 
Sansiri still monitors the market 
closely and remains prudent on 
investment plan to ensure the 
ability to cope with the changing 
environment.     

Our vision and efforts 
continue to be recognized 
internationally as Sansiri won 
the honorable award namely 
“Commendation of Excellence” 
at the “Asia Pacific Real Estate 
Awards for 2007” held by Asia 
Pacific Commercial Real Estate 
(APCRE). In this regard, Sansiri 
remains the first and only South 
East Asian developer to have 
received the prestigious award 
for our worldwide reputation for 
quality. Furthermore, Sansiri 
also won “the Best Developer in 
Thailand 2008” by EUROMONEY. 
The criteria include innovation, 
reaction to changes, and making 
use of the inherent strengths of 
the organization to cope with the 

challenging financial environment.  

Sansiri expects the housing 
market in 2009 to remain highly 
competitive as developers drive 
to increase their market share 
and sustain revenue growth. 
Developers will focus on efficient 
inventory management as well 
as closely monitor the market 
for successful new launches. Thus, 
new supply is expected to be 
limited by developers maintaining 
prudent investment policy and 

regularly modify their business 
plans accordingly. Experienced 
developers with strong brand 
recognition and successful track 
record are likely to gain market 
shares under this intensely  
competitive environment. Sansiri 
strongly believes that our strong 
balance sheet together with the 
consistent development of 
premium-quality houses and 
superior after-sale services will 
result in customer satisfaction 
that ensures sustainable success.

On behalf of the management 
and staff of Sansiri Public 
Company Limited, I would like 
to affirm our commitment to 
proficiently pursue our goal of 
becoming the leader in the real 
estate development, and one of the 
country’s strongest corporations.

Apichart Chutrakul
Chief Executive Officer

Controlled Precision
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รายงานประจำป ี2551

สารประธานอำนวยการ

ตลาด อสังหาริมทรัพย์ ใน ปี 2551 

ได้ รับ ผล กระทบ โดยตรง จาก การ 

ชะลอ ตัว ของ เศรษฐกิจ แม้ว่า จะ มี 

ปัจจัย บวก จาก ราคา น้ำมัน และ อัตรา 

เงินเฟ้อ ท่ี ลด ลง รวม ท้ัง อัตรา ดอก เบ้ีย 

สิน เชื ่อ ที ่ ยัง คงตัว อยู ่ ใน ระดับ ต่ำ 

อย่างไร ก็ตาม ดัชนี ความ เช่ือ ม่ัน ของ 

ผู้ บริโภค ยัง คง ปรับ ตัว ลด ลง อย่าง 

ต่อ เนื่อง เป็น ผล มา จาก ความ วิตก 

กังวล เก่ียว กับ เหตุการณ์ ความ ไม่ สงบ 

ทางการ เมือง ภายใน ประเทศ และ 

วิกฤติ การ เงิน โลก ที่ อาจ ส่ง ผล กระทบ 

เชิง ลบ ต่อ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ไทย 

ทั้งนี้ ผู้ ประกอบ การ อสังหาริมทรัพย์ 

ได้ ชะลอ การ เปิด โครงการ ใหม่ และ 

ปรับ แผน งาน ก่อสร้าง ให้ สอดคล้อง 

กับ ความ ต้องการ ที่ อยู่ อาศัย ที่ ลด ลง  

รวม ทั้ง มุ ่ง เน้น การ บริหาร สินค้า 

คง เหลือ ให้ มี ประสิทธิภาพ มาก ยิ่ง ขึ้น     

สำหรับ ปี ส้ิน สุด วัน ท่ี 31 ธันวาคม 

2551 บริษัท แสน สิริ จำกัด (มหาชน) 

สามารถ สร้าง รายรับ รวม 15,178  

ล้าน บาท เพ่ิม ข้ึน ร้อย ละ 9 เม่ือ เทียบ  

กับ รายรับ รวม ใน ปี 2550 และ มี กำไร 

สุทธิ 914 ล้าน บาท คิด เป็น กำไร 

ต่อ หุ ้น 0.62 บาท โดย มี ราย ได้ 

ส่วน ใหญ่ มา จาก โครงการ เพื่อ ขาย 

จำนวน 14,395 ล้าน บาท คิด เป็น 

ร้อย ละ 95 ของ รายรับ รวม โดย แบ่ง  

เป็น ราย ได้ จาก การ ขาย โครงการ 

คอนโดมิเนียม จำนวน 6,641 ล้าน บาท 

คิด เป็น ร้อย ละ 46 ราย ได้ จาก การ  

ขายโครงการ บ้าน เด่ียว จำนวน 5,764 

ล้าน บาท คิด เป็น ร้อย ละ 40 และ 

ราย ได้ จาก การ ขาย โครงการ ทา วน์ เฮ้าส์  

จำนวน 1,990 ล้าน บาท คิด เป็น 

ร้อย ละ 14

แสน สิริ และ บริษัท ใน เครือ 

สามารถสร้าง การ เติบโต ของ ราย ได้ 

และ ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ สร้าง 

ยอด ขาย (Presales) โครงการ ที่ อยู่  

อาศัย สูง ถึง 10,430 ล้าน บาท แม้ อยู่  

ภาย ใต้ การ แข่ง ขัน ที่ รุนแรง และ ภาวะ  

เศรษฐกิจ ที่ ไม่ เอื ้อ อำนวย สะท้อน 

ให้ เห็น ถึง ความ สำเร็จ ใน การ ลงทุน  

สร้าง แบ รนด์ มา อย่าง ต่อ เน่ือง รวม ท้ัง  

ความ เช่ียวชาญ และ ประสบการณ์ ท่ี มี  

มา ยาวนาน ใน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ 

อย่างไร ก็ ดี แสน สิริ ยัง คง ดำเนิน ธุรกิจ 

 ด้วย ความ ระมัดระวัง และ ติดตาม 

ความ เคลื ่อนไหว ของ ภาวะ ตลาด 

อสังหาริมทรัพย์ อย่าง ใกล้ ชิด เพ่ือ เพ่ิม  

ความ สามารถ ใน การ ตอบ สนอง ต่อ 

การ เปลี่ยนแปลง ได้ อย่าง ทัน ท่วงที

บริษัท แสน สิริ จำกัด (มหาชน) 

ไม่ เพียง แต่ จะ ได้ รับ การ ยอมรับ ใน  

ตลาด อสังหาริมทรัพย์ ภายใน ประเทศ 

 เท่านั้น แสน สิริ ยัง เป็น ที่ ยอมรับ 

 ในระดับ นานาชาติ โดย ได้ รับ รางวัล  

ชนะ เลิศ “Commendation of 

Excellence” จาก งาน Asia Pacific 

Real Estate Awards for 2007 ท่ี จัด 

 ข้ึน โดย Asia Pacific Commercial 

Real Estate (APCRE) ท้ังน้ี แสน สิริ 

เป็น เพียง ประเทศ เดียวจาก ภูมิภาค 

 เอเชีย ตะวัน ออก เฉียง ใต้ ท่ี ได้ รับรางวัล 

 เกียรติ ยศ ดัง กล่าว โดย ได้ รับ คัด เลือก 

 เนื่องจาก มี ผล งาน ด้าน การ พัฒนา 

โครงการ ที่ อยู่ อาศัย ที่ มี คุณภาพใน  

ระดับสากล ยิ่ง ไป กว่า นั้นแสน สิริยัง 

 ได้ รับ รางวัล ใน สาขา “Best Developer 

in Thailand 2008” ที่ จัด ขึ้นโดย 

Euromoney นิตยสาร ช้ัน นำ ด้าน การ 

 เงิน และ ธุรกิจ ระดับ โลก โดย แสน สิริ  

ได้ รับ คัด เลือก ให้ เป็นผู้ ชนะ เลิศจาก  

 ความ สามารถ สร้าง สรรค์ น วัต กร รม  

ใหม่ ๆ  ที่ มี การ ตอบ สนอง ต่อ ภาวะ 

การ เปลี่ยนแปลง ได้ อย่าง ทัน ท่วงที 

รวม ถึง มี ความ สามารถ ใน การ ใช้ 

ประโยชน์ จาก จุด แข็ง ที่ มี อยู่ เพื่อ นำ 

มา ใช้ ใน การ พัฒนา องค์กร ได้ อย่าง 

เหมาะ สม

ใน ปี 2552 แสน สิริ คาด การณ์  

ว่า ยัง คง มี การ แข่ง ขัน อย่าง รุนแรง ใน  

ตลาด อสังหาริมทรัพย์ ผู้ ประกอบ การ  

ส่วน ใหญ่ จะ มุ่ง ไป ท่ี การ รักษา ฐาน ลูกค้า 

รักษา การ เติบโต ของ ยอด ขาย และ 

การ สร้าง ราย ได้ อย่าง มั่นคง เพื่อ ให้  

มั่นใจ ได้ ว่า จะ สามารถ สร้าง ราย ได้ ให้  

แก่ ธุรกิจ อย่าง ต่อ เนื่อง ยิ่ง ไป กว่า นั้น 

ผู้ ประกอบ การ จะ มุ่ง เน้น การ บริหาร 

สินค้า คง เหลือ ให้ มี ประสิทธิภาพ รวม 

ถึง ติดตาม สภาวะ ตลาด อย่าง ใกล้ ชิด 

เพื ่อ กำหนด ช่วง เวลา ที่ เหมาะ สม 

ในการ เปิด ขาย โครงการ ใหม่ ทั้งนี้ 

การ ปรับ ตัว ของ ผู ้ ประกอบ การจะ 

 เป็นตัว กำหนด ปริมาณ ที่ อยู ่ อาศัย  

ใน ตลาด ให้ อยู่ ใน ระดับ ที่ เหมาะ สม  

อย่างไร ก็ ดี ผู้ ประกอบ การ ราย ใหญ่ท่ี มี 

ชื่อ เสียงและ มี ประสบการณ์ ใน ตลาด  

อสังหาริมทรัพย์ย่อม มี ความ ได้ เปรียบ 

เน่ืองจาก ได้ รับ ความ ไว้ วางใจ จาก ลูกค้า 

เหนือ กว่า ผู้ ประกอบ การ ราย กลาง และ  

ราย เล็ก แสน สิริ ได้ เตรียม ความพร้อม  

ภาย ใต้ ภาวะ เศรษฐกิจ ท่ี ไม่ เอ้ือ อำนวย น้ี  

ด้วย การ มี ฐาน เงิน ทุน ที่ แข็งแกร่ง และ 

 การ บริหาร สินค้า คง เหลืออย่าง เหมาะ สม 

นอกจาก น้ี แสน สิริ ยัง คง ให้ ความสำคัญ 

กับ การ พัฒนา โครงการ ที่ อยู่ อาศัย ให้ 

มี คุณภาพ สูง สร้าง ความ คุ้ม ค่า ให้ แก่ 

 ลูกค้า พร้อม ด้วย บริการ หลัง การ ขาย 

 อย่าง ครบ วงจร เพื่อ ให้ มั่นใจ ได้ ว่า  

จะ สามารถ สร้าง ความ พึง พอใจ อย่าง 

สูงสุด ให้ แก่ ลูกค้า

สุดท้าย น้ี ใน นาม คณะ กรรมการ 

 บริหาร และ พนัก งาน ของ บริษ ัท 

แสน สิริ จำกัด (มหาชน) ผม ขอ ยืนยัน  

ในความ มุ่ง มั่น และ ความ พร้อม ที่ จะ 

พัฒนา ขีด ความ สามารถ ใน การ ดำเนิน 

งาน ให้แข็งแกร่ง ยิ่ง ขึ้น โดย ทุ่มเท 

ความ รู้ และ ความ สามารถ อย่าง เต็ม ท่ี  

เพื ่อ ก้าวเป็น อันดับ หนึ่ง ใน ธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์ ที่ มี ความ แข็งแกร่ง 

และ มั่นคง ที่สุด ใน ประเทศ ไทย 

อภิชาติจูตระกูล

ประธานอำนวยการ
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Variations on a Theme
Annual Report 2008

Board of Directors

 1. Chairman of the Board
      Mr.Kovit Poshyananda / นายโกวิทย์ โปษยานนท์

 2. Vice Chairman
      Mr.Apichart Chutrakul / นายอภิชาติ จูตระกูล 

 3. Director / President
  Mr.Srettha Thavisin / นายเศรษฐา ทวีสิน

 4. Director
  Mr.Wanchak Buranasiri / นายวันจักร์ บุรณศิริ

 5. Independent Director
  Mr.Mana Noppun / นายมานะ นพพันธ์

 6. Independent Director
      Mr.Jesadavat Priebjrivat / นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

 7. Independent Director
      Ms.Wirat Uanarumit / นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

 8. Director
     Mr.Kriengkrai Thiennukul / นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
 
 9. Director
      Mrs.Nujchanart Panthawangkun / นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร

 10. Independent Director
  Mr.Porntat Amatavivadhana / นายพรทัต อมตวิวัฒน์
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Executive Committee

 1. Chairman of Executive Committee 
     Mr.Apichart Chutrakul / นายอภิชาติ จูตระกูล

 2. Deputy Chairman of Executive Committee
      Mr.Srettha Thavisin / นายเศรษฐา ทวีสิน 
 3. Member of Executive Committee
      Mr.Wanchak Buranasiri / นายวันจักร์ บุรณศิริ
 
 4. Member of Executive Committee
      Mr.Thalin Aeimtitiwat / นายฒาลิน เอ่ียมฐิติวัฒน์

 5. Member of Executive Committee
      Mr.Uthai Uthaisangsuk / นายอุทัย อุทัยแสงสุข
 

 6. Member of Executive Committee
      Mr.Nopporn Boonthanom / นายนพพร บุญถนอม
 
 7. Member of Executive Committee
      Mr.Monthian Soisuwan / นายมนเธียร สร้อยสุวรรณ

 8. Member of Executive Committee
      Mrs.Anongluk Rathprasert / นางอนงค์ลักษณ์ รัฐประเสริฐ
 
 9. Member of Executive Committee
  Mr.Mayta Chanchamcharat / นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

 10. Member of Executive Committee
       Mr.Metha Angwatanapanich / นายเมธา อังวัฒนพานิช

 

รายงานประจำป ี2551

The First Movement
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An Exquisite Mood A Masterpiece of Originality
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รายงานประจำป ี2551

Report On Corporate Governance 
by the Audit Committee for 2008

This report, produced by the Audit Committee of Sansiri Public Company Limited, represents the 
opinions of the Audit Committee regarding corporate governance. These opinions were the outcome 
of consideration by the Audit Committee at its meeting no. 1/2009 held on 25 February 2009 and the 
Board of Directors meeting no. 2/2009 held on 25 February 2009.

The Audit Committee is constituted in such a way as to be independent of the Company’s management. 
All members of the Audit Committee are qualified individuals and independent directors who possess 
the qualifications stipulated by the Stock Exchange of Thailand. Presently, the Audit Committee 
is composed of Mr. Mana Noppun as a Chairman of the Audit Committee with other 2 members,  
Mr. Jesadavat Priebjrivat and Mr. Wirat  Uanarumit. 

The Audit Committee performs the tasks assigned to it by the Board of Directors. It acts independently, 
however, and is unconstrained in its access to information and always receives good  co-operation 
from the Company, in conformity to regulations of the Stock Exchange of Thailand. In 2008, the present 
Audit Committee met 3 times, the attendance of each members are as follows:

Name Position    No. of time
attended meeting

1. Mr. Mana Noppun Chairman of the Audit Committee              3/3

2.   Mr. Jesadavat Priebjrivat Member of the Audit Committee              3/3

3.   Mr. Wirat  Uanarumit Member of the Audit Committee              3/3

Moreover, the Audit Committee also consulted with the Management and the internal audit officer 
as deemed appropriate. Meetings with the internal audit officer were free of direction from the  
Management. The findings of the Audit Committee are summarized as follows:

1.  Review of financial statements : Prior to submission of quarterly and annual financial 
statements that were reviewed and audited by the independent auditor to the Board of Directors for 
approval, the Audit Committee had reviewed these statements based on its queries and explanations 
provided by the management. The review shows that these financial reports were in conformity with 
generally accepted accounting principles as well as provided sufficient disclosure of accurate and 
reliable information in the timely manner.

Report On Corporate Governance by the Audit Committee for 2008

Sansiri Public Company Limited

รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 คน โดยมี 

นายมานะ นพพันธ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และมีสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 2 คน คือ 

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลและได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องตามข้อกำหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2551 ได้จัดให้มีการประชุมท้ังส้ิน 3 คร้ัง ดังปรากฏรายละเอียด 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านตามตารางต่อไปนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
จำนวนครั้ง

ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมานะ นพพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3

2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 3/3

3. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการตรวจสอบ 3/3

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เป็นการประชุมอิสระจากผู้บริหารของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจำปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

อนุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังคำช้ีแจงจากผู้บริหารในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ ซ่ึงพบว่า รายงาน

ทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งมี 

กระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551

รายงานการกำกับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป ี2551

2. Review of internal control system : The Audit Committee, in cooperation with the internal audit 
officer, has not only regularly reviewed the Company’s internal control system in order to assess the 
effectiveness and sufficiency of the system, but also has made suggestions on improving effectiveness. 
The review shows that the Company’s internal control system is sufficient, appropriate and being 
regularly updated to cope with the changing environment and serve the business operations to achieve 
the objectives while conforming to the pertinent regulations. The Audit Committee did not find any 
significant constraints or deficiency leading to impediment to business operations. In addition, the 
Audit Committee has emphasized that the Management must continue improving the internal control 
system to be highly effective at all times.

3.  Review of disclosure of connected transactions and potential conflicts of interest : Prior 
to the approval by the Board of Directors for any connected transactions and potential conflicts of 
interest, the Audit Committee had reviewed and commented on such transactions to ensure the  
transparency and conformity to the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand. In this 
regard, the Audit Committee did not find any significant issues regarding the violation of the regulation 
of Stock Exchange of Thailand concerning connected transactions or any potential conflicts of interest.

4.  Compliance with laws and regulations : The Audit Committee had reviewed the processes and 
procedures to ensure compliance with regulations regarding securities and the Stock Exchange of 
Thailand, guidelines by the Stock Exchange of Thailand, and other related business acts. The review 
shows that the Company has always acted in compliance with laws and regulations.

5. Overseeing and monitoring the internal control matters : The Audit Committee, in cooperation 
with the internal audit officer, has reviewed the report on internal control matters on quarterly basis. 
The information technology system was also developed and fully utilized to support the auditing work. 
The review shows that the internal control was conducted in the independent, sufficient, and effective 
manners with the sufficiently elaborate information security safeguards. Moreover, the summary of 
findings and the guidelines to prevent or mitigate any potential risks were sent to the involved parties 
for their further actions.

6. Good corporate governance : The Company realizes the importance of good Corporate 
Governance and has focused our operations to ensure the efficiency, transparency, and good business  
ethics, resulting in our integrity known among shareholders, investors, and all parties involved. 

 In this regard, the Audit Committee produced the report on corporate governance by the Audit 
Committee to be disclosed on form of disclosure report and annual report as well as regularly informed 
the Board of Directors of the performance of the Audit Committee.

Report On Corporate Governance 
by the Audit Committee for 2008

2.	 สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 

อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยน

แปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอด

คล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำคัญซ่ึงอาจก่อให้

เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นย้ำให้ 

ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

3.	 การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ 

บริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเข้าทำรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.	 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม

5.	 กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และได ้

สอบทานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบโดยใช้ประโยชน์จากระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มท่ี ซ่ึงจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายใน 

ของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล อีกท้ังมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลท่ีเพียงพอ 

และเหมาะสม และมีการรวบรวมเรื่องที่เป็นสาระสำคัญชี้แจงแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปป้องกัน 

หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

6.	 การกำกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 

ที่ดี มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มีความโปร่งใส และมีจริยธรรม  

ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเปิดเผยไว้ 

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท โดยได้มีการรายงานการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

รายงานการกำกับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551
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Considering the overall operations of the Company in 2008, the Audit Committee is convinced 
that the Company adheres to good business ethics, that its internal control systems are effective, that 
its risk management systems are sufficiently protective, and that its corporate governance is based on 
the principles including transparency, integrity, accountability, competitiveness, and credibility. The 
Company has always acted in compliance with all related regulations. The Audit Committee also  
believes that the Company has shown strong determination to continuously improve its operational 
processes, leading to the transparent and effective management with good corporate governance. Thus, 
the Management’s performances could be examined to ensure the best interest of all stakeholders

On behalf of the Audit Committee,

   

(Mr. Mana Noppun)
Chairman of the Audit Committee
25 February 2009

Report On Corporate Governance 
by the Audit Committee for 2008

ในการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยสรุปในภาพรวมแล้ว 

เห็นว่า บริษัทยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ ระบบการปฏิบัติงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมเพียงพอ และมีการกำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักความโปร่งใส ความซื่อสัตย์                  

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

ท่ีทางการกำหนด ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเช่ือม่ันว่า บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 

ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งย่อมมีส่วนผลักดันให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 

มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตรวจสอบได้ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

   

 

(นายมานะ  นพพันธ์)                                                                                                 

ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                         

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

รายงานการกำกับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551

รายงานประจำป ี2551
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รายงานประจำป ี2551
C

onducting the O
rchestra.

Operational and Shareholding Structure of Sansiri Public Company Limited 
could be summarized as follows (as of 31 December 2008)

Plus Property Co., Ltd.
(Property Development)

Chanachai Limited

Rojnaruemit Limited

Arnawat  Limited

Piwattana Limited

Clubhouse Property Limited

Red Lotus Properties Limited

Sansiri Venture Co., Ltd.

Pacific Challenge Holding

S.U.N. Management Co., Ltd.

100% 

100%  

100% 

100% 

100%  

100%  

100%  

100%  

85%

51%

Sansiri Land Limited

Plus property Space Co., Ltd.

Plus Property Venture Co., Ltd.

100%

100%  

100%

Property Development Property Services Hospitality Business Other Investment

Touch Property Co.,Ltd.
(Building inspection, Brokerage, 
Property Sale Management and 

Property Management)

Plus Property Co., Ltd.
(Property Management)

100%

100%

Papanan Limited
(Medical service, Aesthetics, 
Health care and Medical Spa)

100%

Sansiri Public Co., Ltd.
(Hotel Business)

Baan Sansiri Property
Fund (SIRIPF)

12.91%

Remarks represents direct holdings 
 represents indirect holdings

Investm
ent Structure of Sansiri G

roup

Investm
ent Structure 

of Sansiri G
roup

โครงสร้างการประกอบธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

สามารถสรุปได้ตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)

บจ.	พลัส	พรçอพเพอร์ตี้
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

บจ. ชนชัย

บจ. โรจน์นฤมิต

บจ. อาณาวรรธน์

บจ. พิวรรธนา

บจ. คลับเÎ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้

บจ. แสนสิริ เวนเจอร์

บจ. แปซิฟิค ชาเลนจ์ โÎลดิ้ง

บจ. เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์

100% 

100%  

100% 

100% 

100%  

100%  

100%  

100%  

85%

51%

บจ. แสนสิริ แลนด์

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์

100%

100%  

100%

¸ุรกิจพั²นาอสังหาริมทรัพย์
¸ุรกิจบริหารและจัดการ
โครงการอสังหาริมทรัพย์

¸ุรกิจโรงแรมและบริการ
(Hospitality Business)

การลงทุนอื่น

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้
(ธุรกิจตรวจสอบอาคาร, นายหน้า,

บริหารงานขาย, 

บริหารจัดการอาคาร และหมู่บ้าน)

บจ.	พลัส	พรçอพเพอร์ตี้
(ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์)

100%

100%

บจ. ปภานัน
 (ธุรกิจบริการด้านการแพทย์
เสริมความงาม บำรุงสุขภาพ 

และเมดิคัล สปา)

100%

บมจ. แสนสิริ
(ธุรกิจโรงแรม)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
บ้านแสนสิริ (SIRIPF)

12.91%

หมายเหต ุ หมายถึง  ถือหุ้นโดยตรง

  หมายถึง  ถือหุ้นโดยอ้อม

โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างเงินลงทุน 
ของกลุ่มบริษัท
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General Information of the Company and its subsidiaries

Sansiri Public Company Limited (the “Company” or “Sansiri”), registration number 0107538000665, 
with the security symbol “SIRI” on the Stock Exchange of Thailand, was established in 1984 to engage 
in real estate business. The Company converted to be a public company limited in 1995 and has been 
listed on the Stock Exchange of Thailand since 1996

As at 31 December 2008, the Company’s registered capital is 19,238,471,822.56 baht, that paid-up 
of 6,307,130,801.76 baht by divided into 1,473,628,692 ordinary shares with a par value of 4.28 baht.

 
The Company’s head office is located at 16th Floor, 475 Siripinyo, Sri Ayutthaya Road, 

Thanon Phaya Thai, Rajthevi, Bangkok 10400, Telephone number : (662) 201-3905 and (662) 201-3906,  
Fax : (662) 201-3904, Home Page : www.sansiri.com

The Company’s subsidiaries are as follows:

Company / Head Office address       Type of  
Business

Paid-up Capital % of  
shareholding

Chanachai Limited
475 Sri Ayutthaya Road, Thanon Phaya 
Thai, Rajthevi, Bangkok 10400
Tel. (662) 201-3905-6 Fax. (662) 201-3904

Property  
Development

90,000,000 baht 
divided into 90,000 
ordinary shares  
with a par value of 
1,000 baht each 

100

Rojnaruemit Limited
12th Floor, 475 Sri Ayutthaya Road, 
Thanon Phaya Thai, Rajthevi, 
Bangkok 10400 Tel. (662) 201-3905-6  
Fax. (662) 201-3904

Property 
Development

4,875,000 baht 
divided into 780,000 
ordinary shares  
with a par value of 
6.25 baht each

100

Arnawat  Limited
12th Floor, 475 Sri Ayutthaya Road, 
Thanon Phaya Thai, Rajthevi, 
Bangkok 10400 Tel. (662) 306-8000
Fax. (662) 306-8029

Property 
Development

10,000,000 baht  
divided into 
1,000,000 ordinary 
shares with a par 
value of 10 baht each

100

General Information 
of the Company and its subsidiaries

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท แสน สิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “แสน สิริ”) ทะเบียน เลข ท่ี 0107538000665 มีช่ือ ย่อ หลัก ทรัพย์  

ใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศ ไทย ว่า “SIRI” เร่ิม ก่อ ต้ัง เม่ือ ปี 2527 ประกอบ ธุรกิจ หลัก ประเภท พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ 

โดย ได้ จด ทะเบียน แปร สภาพ เป็น บริษัท มหาชน จำกัด เม่ือ ปี 2538 และ นำ หุ้น เข้า จด ทะเบียน เป็น หลัก ทรัพย์ จด ทะเบียน  

ใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศ ไทย ตั้ง แต่ ปี 2539 

  

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท มี ทุน จด ทะเบียน ทั้ง สิ้น 19,238,471,822.56 บาท แบ่ง ออก เป็น หุ้น สามัญ 

1,473,628,692 หุ้น มูลค่า หุ้น ละ 4.28 บาท โดย มี ทุน ที่ เรียก ชำระ แล้ว จำนวน 6,307,130,801.76 บาท 

บริษัท มี สำนักงาน แห่ง ใหญ่ ตั้ง อยู่ ที่ เลข ที่ 475 อาคาร สิริ ภิญโญ ชั้น 16 ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนน พญาไท               

เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2201-3905 และ 0-2201-3906 โทร สาร 0-2201-3904  

Home Page www.sansiri.com 

โดย มี บริษัท ย่อย ที่ เข้า ร่วม ลงทุน ดังนี้

ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว
สัดส่วน

การถือหุ้น (%)

บริษัท	ชนชัย	จำกัด 

475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 90,000,000 บาท  

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  

90,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  

1,000 บาท

100

บริษัท	โรจน์นฤมิต	จำกัด

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4,875,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

780,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 6.25 บาท

100

บริษัท	อาณาวรร¸น์	จำกัด

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 0-2306-8000 โทรสาร 0-2306-8029

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

1,000,000 หุ้น มูลค่า 

ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

ข้อมูลทั่วไป 
ของบริษัทและบริษัทย่อย
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Company / Head Office address       Type of  
Business

Paid-up Capital % of  
shareholding

Piwattana Limited
10th Floor, 475 Sri Ayutthaya Road, 
Thanon Phaya Thai, Rajthevi, 
Bangkok 10400 Tel. (662) 306-8000
Fax. (662) 306-8029

Property 
Development

1,000,000 baht 
divided into 100,000 
ordinary shares  
with a par value of 
10 baht each

100

Clubhouse Property Limited
12th Floor, 475 Sri Ayutthaya Road, 
Thanon Phaya Thai, Rajthevi, 
Bangkok 10400 Tel. (662) 201-3905-6 
Fax. (662) 201-3904

Property 
Development

1,000,000 baht 
divided into 100,000 
ordinary shares 
with a par value of 
10 baht each

100

Red Lotus Properties Limited
16th Floor, 475 Sri Ayutthaya Road, 
Thanon Phaya Thai, Rajthevi, 
Bangkok 10400 Tel. (662) 201-3905-6 
Fax. (662) 201-3904

Property 
Development

20,000,000 baht  
divided into 
2,000,000 ordinary 
shares with a par 
value of 10 baht each

100

Papanan Limited
2/2, Bhakdi Building, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. (662) 253-1010 Fax. (662) 253-9625

Medical service, 
Aesthetics, 
Health Care and 
Medical Spa

20,000,000 baht 
divided  into 
2,000,000 ordinary 
shares with a par 
value of 10 baht each

100

Sansiri Venture Co., Ltd.
475 Sri Ayutthaya Road, Thanon Phaya Thai, 
Rajthevi, Bangkok 10400  
Tel. (662) 201-3905-6 Fax. (662) 201-3904

Property 
Development

3,000,000 baht 
divided into 300,000 
ordinary shares  
with a par value of 
10 baht each

100

Pacific Challenge Holding Co., Ltd.
2/2, Bhakdi Building, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. (662) 253-1010 Fax. (662) 253-9625

Property 
Development

2,500,000 baht 
divided into 250,000 
ordinary shares  
with a par value of 
10 baht each

85

S.U.N. Management Co., Ltd.
16th Floor, 475 Sri Ayutthaya Road, 
Thanon Phaya Thai, Rajthevi, Bangkok 
10400 Tel. (662) 201-3905-6  
Fax. (662) 201-3904

Property 
Development

10,000,000 baht 
divided  into 
1,000,000 ordinary 
shares with a par 
value of 10 baht each

51

General Information  
of the Company and its subsidiaries

ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว
สัดส่วน

การถือหุ้น (%)

บริษัท	พิวรร¸นา	จำกัด

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2306-8000 โทรสาร 0-2306-8029

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000 บาท  

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

100,000 หุ้น มูลค่า 

ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

บริษัท	คลับเฮ้าส์	พรçอพเพอร์ตี้	จำกัด 

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000 บาท  

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

100,000 หุ้น มูลค่า 

ทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

บริษัท	เรด	โลตัส	พรçอพเพอร์ตี้	จำกัด

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

2,000,000 หุ้น มูลค่า 

ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

บริษัท	ปภานัน	จำกัด

2/2 อาคารภักดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ 0-2253-1010 โทรสาร 0-2253-9625

ให้บริการด้านการแพทย์

เสริมความงาม บำรุง 

สุขภาพและเมดิคัล สปา

20,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

2,000,000 หุ้น มูลค่า 

ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

บริษัท	แสนสิริ	เวนเจอร์	จำกัด

475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3,000,000 บาท  

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

300,000 หุ้น มูลค่า 

ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

บริษัท	แปซิฟิค	ชาเลนจ์	โฮลด้ิง	จำกัด

2/2 อาคารภักดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 

0-2253-1010 โทรสาร 0-2253-9625

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2,500,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

250,000 หุ้น มูลค่า 

ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

85

บริษัท	เอส.	ยู.	เอçน.	แมเนจเม้นท์	จำกัด

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

1,000,000 หุ้น มูลค่า 

ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท

51

ข้อมูลทั่วไป 
ของบริษัทและบริษัทย่อย
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Company / Head Office address       Type of  
Business

Paid-up Capital % of  
shareholding

Plus Property Co., Ltd.
10th Floor, 163 Rajchapark, Sukhumvit 21 
(Asoke), Klongtoey, Wattana,  
Bangkok 10110 Tel. (662) 661-7555  
Fax. (662) 661-6633

Property  
Development,  
Sale Management,  
and Property  
Management

600,000,000 baht 
divided  into 
60,000,000 ordinary 
shares with a par 
value of  10 baht each

100

The Company which are operated 
by Plus Property Co., Ltd.

Sansiri Land Limited
16th Floor, 163 Rajchapark, Sukhumvit 21 
(Asoke), Klongtoey, Wattana,  
Bangkok 10110 Tel. (662) 661-7555  
Fax. (662) 661-6633

Property 
Development

1,000,000 baht 
divided into 100,000 
ordinary shares 
with a par value of 
10 baht each

100

Touch Property Co., Ltd.
18th Floor, 75/25, Ocean Tower II, 
Soi Sukhumvit 19 (Wattana),  
Sukhumvit Road, Klongtoey-nua,  
Wattana, Bangkok 10110
Tel. (662) 661-7333 Fax. (662) 661-7893

Building  
Inspection, 
Brokerage,
Sale management, 
Property  
Management

5,000,000 baht 
divided into 500,000 
ordinary shares  
with a par value of 
10 baht each

100

Plus Property Venture Co., Ltd.
16th Floor, 163 Rajchapark, Sukhumvit 21 
(Asoke), Klongtoey, Wattana,  
Bangkok 10110 Tel. (662) 661-7555 
Fax. (662) 661-6633

Property 
Development

10,000,000 baht  
divided into 
1,000,000 ordinary 
shares with a par 
value of 10 baht each

100

Plus Property Space Co., Ltd.
16th Floor, 163 Rajchapark, Sukhumvit 21 
(Asoke), Klongtoey, Wattana,  
Bangkok 10110 Tel. (662) 661-7555  
Fax. (662) 661-6633

Property 
Development

10,000,000 baht 
divided  into 
1,000,000 ordinary 
shares with a par 
value of 10 baht each

100

General Information 
of the Company and its subsidiaries

ชื่อและที่ตั้งบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชำระแล้ว
สัดส่วน

การถือหุ้น (%)

บริษัท	พลัส	พรçอพเพอร์ตี้	จำกัด

163 อาคารรัชต์ภาคย์ ช้ัน 10 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2661-7555 

โทรสาร 0-2661-6633

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, 

บริหารงานขาย,  

บริหารจัดการอาคาร 

และหมู่บ้าน 

600,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

60,000,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

10 บาท

100

บริษัทที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท	แสนสิริ	แลนด์	จำกัด

163 อาคารรัชต์ภาคย์ ช้ัน 16 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2661-7555 

โทรสาร 0-2661-6633

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

100,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

10 บาท

100

บริษัท	ทัช	พรçอพเพอร์ตี้	จำกัด

75/25 อาคารชุดโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 18  

ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2661-7333 โทรสาร 0-2661-7893

ธุรกิจตรวจสอบอาคาร, 

นายหน้า, 

บริหารงานขาย, 

บริหารจัดการอาคาร 

และหมู่บ้าน

5,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

500,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  

10 บาท

100

บริษัท	พลัส	พรçอพเพอร์ตี้	เวนเจอร์	จำกัด

163 อาคารรัชต์ภาคย์ ช้ัน 16 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2661-7555 

โทรสาร 0-2661-6633

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

1,000,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

10 บาท

100

บริษัท	พลัส	พรçอพเพอร์ตี้	สเปซ	จำกัด

163 อาคารรัชต์ภาคย์ ช้ัน 16 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2661-7555 

โทรสาร 0-2661-6633

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

1,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

10 บาท

100

 

ข้อมูลทั่วไป 
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Other References

Securities Registration

 Thailand Securities Depository Co., Ltd
 Capital Market Academy Building, Stock Exchange of Thailand
 2/1 Moo 4 (North park)  Vipavadee – Rangsit  Road  KM. 27
 Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
 Telephone : (662) 596-9000
 Facsimile  : (662) 832-4994- 5

 and

 Thailand Securities Depository Co., Ltd
 62 Rachadapisek Road , Klongtoey,  

 Klongtoey, Bangkok 10110 
 Telephone : (662) 229-2800
 Facsimile  : (662) 359-1259

The Auditor

 Mr. Sophon  Permsirivallop
 Certified Public Accountant (Thailand)  No. 3182  
 Ernst & Young Office Limited
 193/136-137, 33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
 Rajadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 
 Telephone : (662) 264-0777
 Facsimile  : (662) 264-0790

Other References

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2/1 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม. 27 

 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 โทรศัพท์ : 0-2596-9000

 โทรสาร : 0-2832-4994- 5

 และ

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

 กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท์ : 0-2229-2800

 โทรสาร : 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก  

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท์ : 0-2264-0777

 โทรสาร : 0-2264-0790

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
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Operational Structure of the Company and subsidiaries

 Sansiri Group is made up of Sansiri Public Company Limited as a parent company with a 
broad range of fifteen subsidiaries, eleven of which are directly held by Sansiri Public Company 
Limited while four of which are indirectly held through the subsidiaries. Currently, core business of 
Sansiri Group could be summarized as follows:

1.  Property Development consists of:
 1.1  Property Development for sale includes single house, detached house, and townhouse,   

  condominium, and shop house projects, being operated through:

Property Development for sale

Company Name Divisions of Operations within the Group

1. Sansiri Public Company Limited
    

Development of single detached house and 
condominium projects for middle to high end
consumers

2. Plus Property Company Limited
    

Development of condominium and townhouse 
projects for middle end consumers

3. Piwattana Limited Development of twin house and shop house 
projects for middle end consumers

4. Red Lotus Properties Limited Development of single detached house and 
townhouse projects for foreign consumers

5. Sansiri Venture Company Limited Development of condominium projects for high 
end consumers

6. Sansiri Land Limited Development of townhouse projects operated  
and managed by Plus Property Company Limited 

7. Plus Property Venture  Company Limited
    

Development of condominium and townhouse 
projects for middle end consumers and managed 
by Plus Property Company Limited 

8. Plus Property Space Company Limited Development of condominium and townhouse 
projects for middle end consumers and managed 
by Plus Property Company  Limited

Type of Business

Type of Business

ภาพ	รวม	การ	ประกอบ	ุ̧รกิจ	ของ	บริษัท	และ	บริษัท	ย่อย

แสน สิริ มี บริษัท ใน กลุ่ม ซ่ึง รวม แสน สิริ ด้วย ท้ัง ส้ิน 16 บริษัท โดย มี แสน สิริ เป็น บริษัท ใหญ่ ประกอบ ด้วย บริษัท ย่อย  

ที่ แสน สิริ ถือ หุ้น โดยตรง จำนวน 11 บริษัท และ บริษัท ย่อย ที่ แสน สิริ ถือ หุ้น ผ่าน บริษัท ย่อย จำนวน 4 บริษัท โดย ใน 

ปัจจุบัน กลุ่ม บริษัท มี การ ประกอบ ธุรกิจ ซึ่ง สามารถ แยก ตาม นโยบาย การ แบ่ง การ ดำเนิน งาน ของ บริษัท ใน กลุ่ม ได้ ดังนี้

1.	 กลุ่ม	ุ̧รกิจ	พั²นา	อสังหาริมทรัพย์	อัน ได้แก่

 1.1 ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ขาย ประกอบ ด้วย บ้าน เดี่ยว บ้าน แฝด ทา วน์ เÎ้าส์ คอนโดมิเนียม 

  และตึกแถว (Shop House)  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ชื่อบริษัท นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

1. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

    

พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม  

สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับสูงและระดับกลาง

2. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม และทาวน์เÎ้าส์ 

สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง

3. บริษัท พิวรรธนา จำกัด พัฒนาโครงการบ้านแฝดและตึกแถว (Shop House) 

สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง

4. บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เÎ้าส์  

เพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างประเทศเป็นหลัก

5. บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด    พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับสูง

6. บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม สำหรับกลุ่มลูกค้า 

ระดับกลาง โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ 

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

7. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด

    

พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและทาวน์เÎ้าส์ สำหรับ 

กลุ่มลูกค้าระดับกลาง โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ 

ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

8. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด พัฒนาโครงการการคอนโดมิเนียมและทาวน์เÎ้าส์  

สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง โดยอยู่ภายใต้การบริหาร 

จัดการของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ลักษณะการ ประกอบ ธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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Type of Business

 1.2  Property Development for Rent includes office buildings apartment and leasehold  
  commercial building

Property Development for Rent

Company Name Divisions of Operations within the Group

1. Sansiri Public Company Limited    Investment in office building and apartment  
for rent with monthly rental fee in return

2. Pacific Challenge Holding Company 
    Limited (PCH)
    

Investment in office building with monthly 
rental fee in return, only one investment in 
Bhakdi Building at present

3. S.U.N. Management Company Limited 
    (SUN)

Development of commercial building for  
leasehold agreement

2.  Property Services 

                          Company Name     Divisions of Operations within the Group

1. Plus Property Company Limited Property and Asset Management for both  
public and private sectors, Property Brokerage  
Services, Property Sales Management for 
Sansiri Public Company Limited and its  
subsidiaries

2. Touch Property Company Limited
    

Property Development Consultancy, Property 
Sale Management, Property Management,  
and Building Inspection

 1.2  ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ เช่า ประกอบ ด้วย อาคาร สำนักงาน ให้ เช่า อาคาร พัก อาศัยให้ เช่า  

  และ อาคาร พาณิชย์ ซึ่ง เป็น โครงการ ที่ ขาย สิทธิ การ เช่า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

ชื่อบริษัท นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

1. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

    

ลงทุนในอาคารสำนักงาน และอพาร์ตเมนต์ โดยได้รับ 

ผลตอบแทนเป็นอัตราค่าเช่ารายเดือน 

2. บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โÎลดิ้ง จำกัด 

    

ลงทุนในอาคารสำนักงาน โดยได้รับผลตอบแทนเป็น 

อัตราค่าเช่ารายเดือน 

3. บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด     พัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ โดยการขายสิทธิการเช่า

ให้แก่ลูกค้า 

 
2.		กลุ่ม	ุ̧รกิจ	บริหาร	และ	จัดการ	โครงการ	อสังหาริมทรัพย์	ได้แก่	

     ชื่อบริษัท นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

1. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

    

ให้บริการด้านการบริหารและจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ของภาครัฐและเอกชน บริการตัวแทนซื้อ-ขาย 

อสังหาริมทรัพย์ (Brokerage Service) การบริหาร 

ด้านการขาย เฉพาะโครงการของบริษัท แสนสิริ จำกัด 

(มหาชน) และบริษัทในเครือ

2. บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

    

ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(Property Consultancy) การบริหารงานขาย (Sale 

Management) การบริหารและจัดการโครงการ 

อสังหาริมทรัพย์ (Property Management และ 

การบริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

NextContentPrevious NextContentPrevious



44

Annual Report 2008

45

รายงานประจำป ี2551

3.  Hospitality Business

Company Name Divisions of Operations within the Group

1. Sansiri Public Company Limited
    

Hotel business development, generating  
recurring income to the total revenues

2. Papanan Limited
    

Medical Spa Services under the brand  
“S Medical Spa”

 
4.  Other Investment 
 
 Sansiri Public Company Limited not only operates 3 business groups but also invests in other 

 assets as follows:
 
 Investments in available for sales securities – Property Fund
  
  Sansiri Public Company Limited holds a 12.91 percent interest of  Baan Sansiri Property  

 Fund (SIRIPF). The investment is recorded under “Long-term investments in available for  
 sales securities-Property Fund (Please see notes to consolidated financial statements no.21)

 

Type of Business

3.	 กลุ่ม	ุ̧รกิจ	โรงแรม	และ	บริการ	(Hospitality	Business) ได้แก่ 

     ชื่อบริษัท นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

1. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

    
พัฒนาธุรกิจประเภทโรงแรม เพ่ือสร้างรายได้อย่าง 

ต่อเน่ือง (Recurring income)

2. บริษัท ปภานัน จำกัด

    

ให้บริการทางการแพทย์ เสริมความงาม (Medical 

Spa) ภายใต้ช่ือ “S Medical Spa” 

 4.	 กลุ่ม	ุ̧รกิจ	การ	ลงทุน	อื่น	

 นอกจาก กลุ่ม ธุรกิจ หลัก ทั้ง 3 กลุ่ม ที่ กล่าว ข้าง ต้น แล้ว บริษัท ยัง มีน โย บาย การ ลงทุน ใน ลักษณะ อื่น ดังนี้

 เงิน	ลงทุน	ใน	หลัก	ทรัพย์	เผื่อ	ขาย	-	กองทุน	รวม	อสังหาริมทรัพย์	

  

  บริษัท ได้ เข้า ลงทุน ใน กองทุน รวม อสังหาริมทรัพย์ บ้าน แสน สิริ (SIRIPF) โดย การ ซื้อ หน่วย ลงทุน  

 คิด เป็น ร้อย ละ 12.91 ของ หน่วย ลงทุน ทั้งหมด ซึ่ง บันทึก เป็น เงิน ลงทุน ระยะ ยาว ใน หลัก ทรัพย์ เผื่อ ขาย –  

 กองทุน รวม อสังหาริมทรัพย์ (โปรด ดู หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน ข้อ 21)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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Revenue Structure

Revenue Structure

Revenue Structure classified by Business groups during 2006 – 2008, is as follows:

Products/Services Operated by % Shares held 
by Sansiri

Year Ending 
2008

 Year Ending 
2007

Year Ending 
2006

Million
Baht % Million

Baht %  Million
Baht %

Revenue structure, Classified by 
Business Groups:

1) Property Development

 Property for sale   

 - Condominiums SIRI, PLUS, 
CC, SV

- , 100,
100, 100 6,641 44 3,603 26 5,810 51

 - Single Houses SIRI, PW, 
RED, CC

- , 100,
100, 100 5,764 38 6,852 49 3,286 29

 - Townhouses PLUS, PPV, CC  100, 100, 100 1,990 13 2,455 18 1,761 15

 Property for rent   

 - Revenue from project for rent SIRI, CC, PCH - , 100, 85 195 1 217 2 183 2

 - Revenue from leasehold 
rights written off CC, SUN 100, 51 43 0 42 0 42 0

2) Property Services SIRI, PLUS, 
TOUCH

- , 100, 
100 326 2 323 2 219 2

3) Hospitality Business PPN, SIRI  100, - 79 1 58 0 38 0

4) Other revenues
 - Interest income
 - Revenue from Common 

Property Charges
 - Revenue from Forfeiture of down 

payment and changed contract fee
 - Other income
 - Returned tax and interest from 

Revenue Department
 - Gain on sale of investments in 

related party

141
31
40

21

49
-

-

1
0
0

0

0
-

-

339
48
24

45

59
-

163

2
0
0

0

0
-

1

143
23
21

23

75
1

-

1
0
0

0

1
0

-

Total Revenue 15,178 100 13,889 100 11,482 100

% increase (decrease) of revenue 9 21 9

โครงสร้างรายได้

 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่ม¸ุรกิจตั้งแต่ปี	2549	–	2551	มีดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ / บริการ ดำเนินการโดย
% การถือหุ้น
ของบริษัท

ประจำปีสิ้นสุด
2551

ประจำปีสิ้นสุด 
2550

ประจำปีสิ้นสุด 
2549

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่ม¸ุรกิจ

1)	¸ุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 เพื่อขาย   

 - ประเภทคอนโดมิเนียม
SIRI, PLUS, CC, 
SV

-, 100, 100, 
100 6,641 44 3,603 26 5,810 51

 - ประเภทบ้านเดี่ยว
SIRI, PW, RED, 
CC

-, 100, 100, 
100 5,764 38 6,852 49 3,286 29

 - ประเภททาวน์เÎ้าส์
PLUS, PPV, 
CC

100, 100, 
100 1,990 13 2,455 18 1,761 15

 เพื่อให้เช่า   

 - รายได้จากโครงการเพื่อเช่า SIRI, CC, PCH  - , 100, 85 195 1 217 2 183 2

 - รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี CC, SUN 100, 51 43 0 42 0 42 0

2)	¸ุรกิจบริหารและจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย์	

SIRI, PLUS,
TOUCH

- , 100, 

100 
326 2 323 2 219 2

3)	¸ุรกิจการให้บริการโรงแรมและบริการ PPN, SIRI 100, - 79 1 58 0 38 0

4)	รายได้อื่นๆ	เช่น

 - ดอกเบี้ยรับ

 - รายรับค่าส่วนกลางหมู่บ้าน

 - รายรับค่าเปล่ียนสัญญาและยึดเงินจอง

 - รายได้อื่น

 - รับคืนภาษีและดอกเบี้ย

จากกรมสรรพากร

 - กำไรจากการขายเงินลงทุนใน

กิจการที่เกี่ยวข้อง

141

31

40

21

49

-

-

1

0

0

0

0

-

-

339

48

24

45

59

-

163

2

0

0

0

0

-

1

143

23

21

23

75

1

 -

1

0

0

0

1

0

-

รวมรายได้ 15,178 100 13,889 100 11,482 100

อัตราการเพิ่ม(ลด) ของรายได้ (%) 9 21 9
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Remark -  SIRI means  Sansiri Public Company Limited
 PLUS  means  Plus Property Company Limted
 CC means  Chanachai Limited
 SV means Sansiri Venture Company Limited
 PW means Piwattana Limited
 RED means Red Lotus Properties Limited
 PPV  means Plus Property Venture Company Limited
 PCH means  Pacific Challenge Holding Company Limited
 SUN means  S.U.N. Management Company Limited
 TOUCH means  Touch Property Company Limited
 PPN  means Papanan Limited

Revenue Structure

หมายเหตุ	-  SIRI หมายถึง  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

 PLUS  หมายถึง  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 CC หมายถึง  บริษัท ชนชัย จำกัด

 SV หมายถึง  บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด

 PW หมายถึง บริษัท พิวรรธนา จำกัด

 RED หมายถึง บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 PPV  หมายถึง  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด

 PCH หมายถึง บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โÎลดิ้ง จำกัด

 SUN หมายถึง  บริษัท เอส.ยู.เอ็น แมนเนจเม้นท์ จำกัด

 TOUCH หมายถึง  บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 PPN  หมายถึง  บริษัท ปภานัน จำกัด

 

 โครงสร้างรายได้
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Milestone during the year

Milestone during the year

February 2008    • The Board of Directors approved Sansiri to acquire the ordinary shares in
Sansiri Venture Co., Ltd. (a subsidiary of Sansiri), in the number of 120,000
ordinary shares or equivalent to 40%, from Space Development Co., Ltd. 
The transaction was made within September 2008. Resulting, Sansiri Venture
Co., Ltd. has been a subsidiary wholly own 100% by Sansiri.

 • The Board of Directors of Plus Property Co., Ltd. or PLUS (a subsidiary wholly
own 100% by Sansiri) approved the acquisition of the ordinary shares in Plus
Property Venture Co., Ltd. or PPV (a subsidiary in which PLUS held shares
51%), in the number of 490,000 ordinary shares or equivalent to 49%, from
J&W Development Co., Ltd. Group. The transaction was made within September
2008. Resulting, PPV has been a subsidiary wholly own 100% by PLUS.

 
 • The Board of Directors of Plus Property Co., Ltd. or PLUS (a subsidiary wholly

own 100% by Sansiri) approved the acquisition of the ordinary shares in Plus
Property Space Co., Ltd. or PPS (a subsidiary in which PLUS held shares 51%),
in the  number of 490,000 ordinary shares or equivalent to 49%, from Space
Development Co., Ltd. The transaction was made within September 2008. 
Resulting, PPS has been a subsidiary wholly own 100% by PLUS.

May 2008 • Dividend payment for the 2008 operating results was paid at the rate of 0.23 
Baht (Twenty Three Stang) per share

August 2008 • Mr. Apichart Chutrakul was appointed as the Vice-Chairman of the Board
Mr. Nopporn Boonthanom was appointed as the Company Secretary

November 2008 • Change the name of the subsidiaries as follows:
1. Prompt Pattana Property Limited changed to “Piwattana Limited”
2. Sansiri Ram-indra Limited changed to “Arnawat Limited”
   

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี

กุมภาพัน¸์	2551   • คณะกรรมการของแสนสิริมีมติให้ซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด (บริษัทย่อย

ของแสนสิริ) จาก บริษัท สเปซ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นจำนวน 120,000 หุ้น

หรือคิดเป็นร้อยละ 40 โดยกำหนดทำรายการภายในเดือนกันยายน 2551 อันเป็นผลให้

แสนสิริถือหุ้นในบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด เท่ากับร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจำหน่ายแล้ว

 • คณะกรรมการของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือ PLUS (บริษัทย่อยที่แสนสิริ

ถือหุ้นร้อยละ 100) มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด 

หรือ PPV (บริษัทย่อยซึ่ง PLUS ถือหุ้นร้อยละ 51) จากผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท เจแอนด์

ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นจำนวน 490,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49

โดยกำหนดทำรายการภายในเดือนกันยายน 2551 อันเป็นผลให้ PLUS ถือหุ้นใน PPV

เท่ากับร้อยละ 100 

 • คณะกรรมการของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือ PLUS (บริษัทย่อยที่แสนสิริ

ถือหุ้นร้อยละ 100) มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด

หรือ PPS (บริษัทย่อยซึ่ง PLUS ถือหุ้นร้อยละ 51) จากบริษัท สเปซ ดิเวลลอปเมนท์ 

จำกัด เป็นจำนวน 490,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 โดยกำหนดทำรายการภายใน

เดือนกันยายน 2551 อันเป็นผลให้ PLUS ถือหุ้นใน PPS เท่ากับร้อยละ 100 

พฤษภาคม	2551   • จา่ยเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ย่ีสิบสามสตางค์)

สิงหาคม	2551	   • แต่งตั้งนายอภิชาติ จูตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ  

  แต่งตั้งนายนพพร บุญถนอม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

พฤศจิกายน	2551  • เปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปลี่ยนเป็น “บริษัท พิวรรธนา จำกัด”

2. บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด เปลี่ยนเป็น “บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด” 
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Type of Product or Services

Type of Product or Services

Sansiri Group’s core operations include three businesses namely 1) Property Development,  
2) Property Services, and 3) Hospitality Business. The detailed descriptions of each product or 
service category are as follows:

1. Property Development

1.1 Property Development for Sales

 • Single House – Sansiri has developed more projects to serve the middle end consumers 
focusing on high quality Sansiri standards. In 2008, Sansiri launched eight single house projects with 
the project value of 6,394 million baht. 

 • Detached House – Sansiri has developed the detached house projects through its subsidiary, 
Piwattana Limited, formerly named Prompt Pattana Property Limited. The first project was launched 
in 2006 under the brand “Baan Promptpatt Ramindra”. Then in 2007, Piwattana Limited launched 
another project “Baan Promptpatt Greenova” with project value of 752 million baht. In 2008, Piwattana 
Limited launched another project “Baan Promptpatt Rama 9 – Wongwaen” with project value of 553 
million baht.

 • Townhouses – Sansiri has developed townhouse projects focusing on the middle end consumers  
through Plus Property Company Limited (“Plus”) and its subsidiaries. In 2006, Plus successfully 
launched the projects under the brands “Plus Citypark” and “Plus Park Avenue” with the unit price 
between 3.3 – 5.4 million baht. Then in 2008, Plus launched “Town+ Huamark” to extend its coverage 
of the middle end consumers under the brand “Town+” with total projects value of 422 million baht. 
Currently, Plus has developed 5 “Town+” projects with total project value of 2,531 million baht. 

 • Condominium – Focusing on the middle and high end consumers, Sansiri chooses to develop  
its projects in the business districts with close proximity to the sky train and underground train routes, 
as well as in the prime tourism area such as Hua Hin. In 2008, Sansiri launched not only 3 projects 
with total project value of 3,513 million baht under the brand “HIVE” locating along sky train routes, 
but also one project with project value of 1,963 million baht in Hua Hin district. Currently, 4 condominium 
projects with total project value of 5,476 million baht has average selling rate of 82% of total project 
value (as of 31 December 2008).

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่ม บริษัท แสน สิริ มี การ ประกอบ ธุรกิจ หลัก ซึ่ง แบ่ง ออก เป็น 3 กลุ่ม อัน ได้แก่ (1) ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์  

(2) ธุรกิจ บริหาร และ จัดการ โครงการ อสังหาริมทรัพย์ และ (3) ธุรกิจ โรงแรม และ บริการ ทั้งนี้ ลักษณะ ผลิตภัณฑ์ 

หรือ บริการ ของ แต่ละ กลุ่ม ธุรกิจ มี ราย ละเอียด ดัง ต่อ ไป นี้

1.	¸ุรกิจพั²นาอสังหาริมทรัพย์

1.1	¸ุรกิจ	พั²นา	อสังหาริมทรัพย์	เพื่อ	ขาย	

 • บ้าน	เดี่ยว แสน สิริ ได้ พัฒนา โครงการ เพื่อ เจาะ กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง มาก ขึ้น โดย มุ่ง เน้น ให้ มี คุณภาพสูง 

ตาม มาตรฐาน ของ แสน สิริ ทั้งนี้ ใน ปี 2551 แสน สิริ ได้ เปิด ขาย โครงการ บ้าน เดี่ยว จำนวน 8 โครงการ มี มูลค่า 

โครงการ รวม 6,394 ล้าน บาท 

 • บ้าน	แฝด แสน สิริ ได้ พัฒนา โครงการ บ้าน แฝด ผ่าน บริษัท ใน เครือ คือ บริษัท พิ วรรธ นา จำกัด เดิม ชื่อ  

บริษัท พร้อม พัฒนา พร็อพ เพอร์ ต้ี จำกัด โดย เปิด โครงการ แรก ใน ปี 2549 ภาย ใต้ ช่ือ “บ้าน พร้อม พัฒน์ รามอินทรา” 

ต่อ มา ใน ปี 2550 บริษัท พิวรรธนา จำกัด ได้ เปิด โครงการ “บ้าน พร้อม พัฒน์ กรี น โน วา” มูลค่า โครงการ 752 

ล้าน บาท  ใน ปี 2551 ได้ เปิด โครงการ “บ้าน พร้อม พัฒน์ พระราม 9 - วงแหวน” มูลค่า โครงการ 553 ล้าน บาท 

 • ทา	วน์	เฮ้าส์	แสน สิริ พัฒนา โครงการ ทา วน์ เÎ้าส์ ท่ี มุ่ง เน้น กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง ผ่าน บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ต้ี  

จำกัด (“พลัส”) และ บริษัท ใน เครือ โดย ใน ปี 2549 พลัส ประสบ ความ สำเร็จ จาก การ เปิด โครงการ ภาย ใต้แบ รนด์ 

“พลัส ซิ ตี้ พาร์ ค” และ “พลัส พาร์ ค อ เวน ิว” ที่ มี ระดับ ราคา ขาย เฉลี่ย ต่อ ยูนิต อยู่ ที่ 3.3 - 5.4 ล้าน บาท ต่อ มา 

 ใน ปี 2551 พลัส  ได้ เปิด โครงการ ใหม่ ที่ ครอบคลุม กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง มาก ขึ้น ภาย ใต้ แบ รนด์ “ทาวน์  พลัส” 

ได้แก่ ทาวน์ พลัส หัวหมาก มี มูลค่า โครงการ 422 ล้าน บาท ปัจจุบัน พลัส มี โครงการ ภาย ใต้ แบ รนด์ “ทาวน์  พลัส” 

จำนวน 5 โครงการ มี มูลค่า โครงการ 2,531 ล้าน บาท 

 • คอนโดมิเนียม แสน สิริ จะ เลือก ทำเล บริเวณ ย่าน ธุรกิจ เป็น หลัก โดย พัฒนา โครงการ ตาม แนว รถ ไฟ ฟ้า บี ที เอส  

และ รถไฟ ฟ้า ใต้ดิน รวม ถึง ทำเล ตาก อากาศ ท่ี มีช่ือ เสียง เช่น หัวหิน โดย เน้น กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง ข้ึน ไป ใน ปี 2551 

แสน สิริ เปิด โครงการ ตาม แนว รถไฟ ฟ้า ภาย ใต้ แบ รนด์ “ไÎวฟ์ (HIVE)” จำนวน 3 โครงการ มูลค่า ขาย โครงการ 

รวม 3,513 ล้าน บาท และ ย่าน หัวหิน จำนวน 1 โครงการ มูลค่า ขาย โครงการ รวม 1,963 ล้าน บาท ทั้งนี้ 

โครงการ คอนโดมิเนียม จำนวน 4 โครงการ  มูลค่า ขาย โครงการ รวม 5,476 ล้าน บาท มี ยอด ขาย เฉลี่ย รวม อยู่ ที่  

ร้อย ละ 82 ของ มูลค่า ขาย รวม 4 โครงการ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 51) 
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1.2 Property Development for Rent
 
 Sansiri has recurring income from properties for rent including two office buildings ; Siripinyo 

Building and Bhakdi Building, an apartment “Siri Apartment” on Wireless Road, and a leasehold 
commercial building in Silom area named “Sun Square Silom”.

2. Property Services

Property Services have been provided by Plus Property Company Limited (“Plus”) and Touch 
Property Company Limited. The full range of services include not only the sale, purchase, and lease 
of properties and property management but also the consulting services of project feasibility studies, 
market surveys and analysis, financial feasibility analysis, and the rehabilitation plan of derelict properties. 
Currently, Plus and its subsidiary manage 146 residential and commercial projects covering the area of 
4.1 million square meters (31 December 2008).

3.  Hospitality Business

3.1 Hotel Business 
 
 At present, Sansiri operates a 46-key hotel named “Casa Del Mare”, locating on the area of  

3 Rai 2 Ngan and 51 Square Wah in Hua Hin District of Prachuap Kiri Khan province. 

3.2 Medical Spa Business 
 
 Sansiri has operated medical spa business through its subsidiary, Papanan Limited under the 

brand “S-Medical Spa”, locating at Bhakdi Building on Wireless Road. Furthermore, “S-Medical Spa” 
expands its business opportunity by launching “seaSpa”, a one-stop spa service center at Casa Del 
Mare Hotel, in October 2007. It can be viewed that Sansiri has fully utilized its existing businesses to 
create synergy and truly add more value to the hospitality business.

Type of Product or Services

1.2	¸ุรกิจ	พั²นา	อสังหาริมทรัพย์	เพื่อ	เช่า

 

 แสน สิริ มี ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือ เช่า ซ่ึง ก่อ ให้ เกิด รายรับ อย่าง ต่อ เน่ือง (Recurring Income) แบ่ง เป็น 

อาคาร สำนักงาน ให้ เช่า 2 แห่ง ได้แก่ อาคาร สิริ ภิญโญ ถนน ศรีอยุธยา และ อาคาร ภักดี ถนน วิทยุ นอกจาก นี้  

ยัง มีอ พาร์ ต เมน ต์ ให้ เช่า 1 แห่ง คือ สิ ริอ พาร์ ต เมน ต์ ถนน วิทยุ และ อาคาร พาณิชย์ ซ่ึง เป็น โครงการ ขาย สิทธิ การ เช่า 

1 แห่ง คือ โครงการ ซัน ส แคว ร์ สีลม 

2.	¸ุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์

การ บริหาร และ จัดการ โครงการ อสังหาริมทรัพย์ ดำเนิน งาน โดย บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด (“พลัส”) 

และ บริษัท ทัช พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด โดย มี บริการ ซื้อ ขาย เช่า โครงการ อสังหาริมทรัพย์ การ บริหาร จัดการ 

อสังหาริมทรัพย์ การ บริการ ให้ คำ ปรึกษา และ วางแผน โดย ครอบคลุม ด้าน การ ศึกษา ความ เป็น ไป ได้ ของ โครงการ  

การ สำรวจ และ ศึกษา ตลาด การ วิเคราะห์ ความ เป็น ไป ได้ ทางการ เงิน และ การ จัด ทำ แผน ฟ้ืนฟู โครงการ อสังหาริมทรัพย์ 

ปัจจุบัน พลัส และ บริษัท ใน เครือ บริหาร โครงการ อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 146 โครงการ มี พื้นที่ บริหาร รวม ทั้ง สิ้น 

4.1 ล้าน ตาราง เมตร (ข้อมูล สิ้น สุด ณ 31 ธ.ค. 2551)

3.	¸ุรกิจโรงแรมและบริการ	Hospitality	Business

3.1	¸ุรกิจ	โรงแรม	

 

 ปัจจุบัน แสน สิริ มี ธุรกิจ โรงแรม ภาย ใต้ ช่ือ “คา ซา เดล มาเร” ซ่ึง ต้ัง อยู่ ท่ี อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรี ขันธ์ 

จำนวน 46 ห้อง พัก บน พื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 51 ตาราง วา 

3.2	¸ุรกิจ	เมด	ิ	คัล	สปา	

 

 แสน สิริ มี ธุรกิจ เมด ิ คัล สปา ดำเนิน การ ผ่าน บริษัท ป ภา นัน จำกัด ภาย ใต้ ชื่อ “S Medical Spa” โดย 

ใน ปัจจุบัน เปิด ดำเนิน การ ณ อาคาร ภักดี ถนน วิทยุ นอกจาก นี้ “S Medical Spa” ได้ เพิ่ม โอกาส ทาง ธุรกิจ 

ด้วย การ เปิด “seaSpa” บริการ ส ปา แบบ ครบ วงจร ณ โรงแรม คา ซา เดล มาเร โดย เริ่ม เปิด ดำเนิน การ ตั้ง แต่ 

เดือน ตุลาคม 2550 เป็นต้น มา นับ ว่า แสน สิริ สามารถ ใช้ ประโยชน์ จาก ธุรกิจ ที่ มี ใน ปัจจุบัน มาส ร้าง ผล ประโยชน์ ร่วม 

(Synergy) ใน การ สร้าง มูลค่า เพิ่ม และ ความ แตก ต่าง ให้ กับ ธุรกิจ โรงแรม ได้ เป็น อย่าง ดี

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
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การตลาด 
และภาวะการแข่งขัน

1 Marketing

The economic slowdown in 2008 has impacted on real estate market quite considerably, forcing 
developers to adjust their business plans accordingly. Most developers postponed new launches, 
resulting in the negative growth of sales and revenues of the housing market. In addition, efficient 
inventory management has played an important role in managing under the economic downturn.  
However, experienced developers with strong brand recognition are likely to maintain their market 
shares through marketing activities, which stimulate the housing purchases.   

Product Strategies

Sansiri has a collection of housing projects for sale; single houses, detached houses, townhouses 
and condominiums ,especially  in business area and resort area, for both medium-income and 
high-income customers, with different product strategy as follows:  

Single House Sansiri has successfully launched midsized single houses under three brands, including 
 “Setthasiri” with average selling price per unit of 6 to 10 million baht, “Burasiri” with average selling 
price per unit of 5 to 8 million baht, and “Saransiri” with average selling price per unit of 3 to 5 million 
baht. In 2008, Sansiri launched another three midsized single house projects in high potential areas 
under the brand “Setthasiri” and “Saransiri” ,including Setthasiri Wongwaen – Ramindra, Setthasiri 
Bangna – Wongwaen and Saransiri Ramindra 2

Sansiri also succeeds in developing high-end single houses with average selling price per unit of 
more than 10 million baht. In this regard, Narasiri Pattanakarn – Srinakarindra  was sold out whereas 
the sale of The Emperor are progressive in line with the sale forecast.     

Condominiums  Sansiri has developed high-end and medium-end condominiums locating along 
the BTS sky train or close to express way in the business districts of Sukhumvit and Ploenchit areas, 
with average selling price of 80,000 to 160,000 baht per square meter. Key success factors are uniquely 
modern architecture, high-quality construction materials and good value properties for customers.  

Market and Competition

1	การตลาด

ตลาด อสังหาริมทรัพย์ ใน ปี 2551 ได้ รับ ผล กระทบ โดยตรง จาก การ ชะลอ ตัว ของ เศรษฐกิจ ผู้ ประกอบ การ ได้  

ปรับ ตัว ให้ สอดคล้อง กับ สภาวการณ์ ท่ี เปล่ียนแปลง ไป โดย ชะลอ การ เปิด โครงการ ใหม่ และ มุ่ง เน้น การ บริหาร สินค้า คง เหลือ  

อย่าง มี ประสิทธิภาพ มาก ยิ่ง ขึ้น อย่างไร ก็ ดี ผู้ ประกอบ การ ที่ มีชื่อ เสียง และ มี ประสบการณ์ เป็น ที่ ยอมรับ ยัง คง มี  

ความ ได้ เปรียบ เชิง ธุรกิจ ทำให้ สามารถ รักษา ส่วน แบ่ง การ ตลาด ไว้ ได้ โดย กิจกรรม การ ตลาด จัด เป็น อีก หนึ่ง ปัจจัย 

ที่ กระตุ้น ให้ ลูกค้า ตัดสิน ใจ ซื้อ ได้ รวดเร็ว ขึ้น

กลยุท¸์	ด้าน	ผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน แสน สิริ พัฒนา โครงการ ที่ อยู่ อาศัย หลาก หลาย รูป แบบ และ ครอบคลุม กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง ถึง ระดับ สูง 

ท้ัง โครงการ บ้าน เด่ียว บ้าน แฝด ทา วน์ เÎ้าส์ และ คอนโดมิเนียม ใน พ้ืนท่ี ใจกลาง เมือง ย่าน ธุรกิจ การ ค้า และ คอนโดมิเนียม 

ใน ย่าน ตาก อากาศ ที่ มีชื่อ เสียง โดย มี ราย ละเอียด ดังนี้

บ้าน	เดี่ยว แสน สิริ ประสบ ความ สำเร็จ อย่าง สูง ใน การ สร้าง แบ รนด์ ที่ อยู่ อาศัย ประเภท โครงการ บ้าน เดี่ยว สำหรับ 

กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง ได้แก่ เศรษฐ สิริ แบ รนด์ ที่ มี ระดับ ราคา ขาย เฉลี่ย ต่อ ยูนิต ที่ 6-10 ล้าน บาท, บุ รา สิริ               

แบ รนด์ ที่ มี ระดับ ราคา ขาย เฉลี่ย ต่อ ยูนิต ที่ 5-8ล้าน บาท และ สราญ สิริ แบ รนด์ ที่ มี ระดับ ราคา ขาย เฉลี่ย ต่อ ยูนิต ที่ 

3-5 ล้าน บาท โดย ใน ปี 2551 แสน สิริ พัฒนา โครงการ ผ่าน แบ รนด์ บ้าน เด่ียว สำหรับ กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง ใน ทำเล ใหม่ 

ที่ มี ศักยภาพ สูง เช่น โครงการ เศรษฐ สิริ วงแหวน-รามอินทรา, โครงการ เศรษฐ สิริ บางนา-วงแหวน และ โครงการ 

สราญ สิริ รามอินทรา 2  เป็นต้น

แสน สิริ พัฒนา โครงการ บ้าน เด่ียว สำหรับ กลุ่ม ลูกค้า ระดับ สูง ท่ี มี ระดับ ราคา ขาย เฉล่ีย ต่อ ยูนิต ต้ัง แต่ 10 ล้าน บาท 

ขึ้น ไป โดย สามารถ ปิด การ ขายโครงการ นารา สิริ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ส่วนโครงการ The Emperor: Narasiri’s 

Collection นั้น มี อัตรา การ ขาย อย่าง ต่อ เนื่อง ตาม ประมาณ การ

คอนโดมิเนียม แสน สิริ ได้ วาง กลยุทธ์ ทางการ ตลาด ไว้ ชัดเจน โดย มุ่ง เน้น พัฒนา โครงการ คอนโดมิเนียม เพื่อ รองรับ 

 ความ ต้องการ ของ กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง-บน และ ระดับ สูง โดย มี ระดับ ราคา ขาย เฉลี่ย ต่อตา ราง เมตร อยู่ ที่ 80,000 -  

160,000 บาท กลยุทธ์ ท่ี สำคัญ ของ แสน สิริ คือ การ เลือกสรร ทำเล ใน บริเวณ ย่าน ธุรกิจ ท่ี สำคัญ อาทิ สุขุมวิท เพลินจิต 

เป็นต้น โดย ทุก ทำเล ของ การ พัฒนา โครงการ จะ อยู่ ใกล้ กับ เส้น ทาง คมนาคม ที่ สะดวก สบาย ได้แก่ สถานี รถ ไฟ ฟ้า 

 บี ที เอส ทางด่วน และ ถนน สาย หลัก ใน ย่าน ธุรกิจ ปัจจัย ท่ี ส่ง ผล ให้ โครงการ คอนโดมิเนียม ของ แสน สิริ ได้ รับ การ ตอบ รับ  

จาก ลูกค้า เป็น อย่าง ดี ได้แก่ ชื่อ เสียง และ ความ เชี่ยวชาญ ที่ มี มายา วนา นข อง แสน สิริ ใน ด้าน การ พัฒนา โครงการ 

คอนโดมิเนียม ให้ มี ความ สวยงาม มี คุณภาพ สูงตรง ตาม มาตรฐาน ที่ กำหนด และ ที่ สำคัญ คือสามารถ สร้าง ความ  

คุ้ม ค่าให้ แก่ ลูกค้า

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
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In 2008, Sansiri launched three midsized condominium projects locating along BTS sky train  
routes under brand “HIVE”, namely, HIVE Sathorn , HIVE Taksin and HIVE Sukhumvit 65 and  
one project in Hua Hin district, namely, “Baan Sansuk”. The impressive selling rate of 81% of total 
units of the four condominiums (as of 31 December 2008) confirms the success of Sansiri brand not 
only in Bangkok but also in Hua Hin area.

Townhouses In 2006, Sansiri launched the medium-priced townhouse projects under brand  
“Plus Citypark”,developed by Plus Property Company Limited. In 2007,Plus successfully launched 
townhouse projects under the new brand, “Town Plus”, with average selling price per unit of 2.9 – 3.1 
million baht,  Sansiri successfully launched 5 townhouse projects with project value of 2,524 million 
baht with impressive selling rate of 65% of total units(as of 31 December 2008).

Detached-houses  Sansiri has expanded business further by successfully penetrating the new  
market of detached houses through the launch of new brand, “Baan PromptPatt”, which is developed 
by the subsidiary named Piwattana Limited, (formerly known as  Prompt Pattana Property Limited). 
Sansiri launched 3 detached house projects targeting at new family group under brand “Baan PromptPatt” 
with the impressive selling rate of 74% of total units (as of 31 December 2008) . 

Marketing Activities

Advertising and Public Relations
  
Sansiri employs a full-spectrum approach of advertising and public relations in order to effectively 

reach the maximum number of customers. Our choices of media include newspapers, billboard, radio, 
television, magazines, leaflet, internet, website, and short message service (SMS), use of which is  
suitably frequent for our target groups. 

Sansiri communicated the concept “Live with Pride” to represent Sansiri family under the good 
environment and great community reflecting higher quality of life. Investment in brand building and 
marketing activities have proved to be highly effective tools to boost the sales.

Sansiri has been well-recognized among customers in mid to high income condominium market. 
The edges in the low competitive market are extensive experience and expertise in analyzing the 
customer behaviors leading to the high quality products suitable for target customer groups. In this 

ใน ปี 2551 แสน สิริ เปิด โครงการ คอนโดมิเนียม สำหรับ กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง-บน ภาย ใต้ แบ รนด์ “ไÎฟว์” 

จำนวน 3 โครงการ โดย พัฒนา โครงการ ตาม แนว รถไฟ ฟ้า ที่ เน้น กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง-บน ได้แก่ ไÎฟว์ สาทร, 

ไÎฟว์ ตากสิน และ ไÎฟว์ สุขุมวิท 65 นอกจาก นี้ แสน สิริ ได้ เปิด ตัว โครงการ คอนโดมิเนียม ตาก อากาศ ใน ย่าน 

หัวหิน จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ บ้าน แสนสุข ปัจจุบัน แสน สิริ มี ยอด ขาย เฉลี่ย รวม ที่ ร้อย ละ 81 ของ จำนวน 

ยูนิต รวม ทั้ง 4 โครงการ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2551) สะท้อน ให้ เห็น ว่า แสน สิริ ได้ รับ การ ตอบ รับ จาก กลุ่ม ลูกค้า  

ทั้ง ใน กรุงเทพ และ ย่าน หัวหิน เป็น อย่าง ดี แม้ อยู่ ภาย ใต้ ภาวะ เศรษฐกิจ ที่ ไม่ เอื้อ อำนวย

ทา	วน์	เฮ้าส์ ใน ปี 2549 แสน สิริ พัฒนา โครงการ ประเภท ทา วน์ เÎ้าส์ สำหรับ กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง ภาย ใต้แบ รนด์ 
“พลัส ซิ ตี้ พาร์ ค” ผ่าน บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด และ ได้ เพิ่ม แบ รนด์ ทา วน์ เÎ้าส์ ใน ปี 2550 ภาย ใต้ชื่อ 

“ทาวน์  พลัส” โดย ออกแบบ และ ตกแต่ง ให้ มี ความ สวยงาม เน้น การ จัดสรร พื้นที่ ใช้สอย เพื่อ ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุด 

โดย มี ระดับ ราคา ขาย เฉล่ีย ต่อ ยูนิต ท่ี  2.9 – 3.1 ล้าน บาท ส่ง ผล ให้ “ทาวน์  พลัส” ได้ รับ การ ตอบ รับ จาก กลุ่ม ลูกค้า 

 เป้า หมาย ได้ เป็น อย่าง ดี  ปัจจุบัน พลัส มี โครงการ ภาย ใต้ แบ รนด์ ทาวน์  พลัส ทั้ง สิ้น 5 โครงการ มี มูลค่า ขาย โครงการ 

รวม 2,524 ล้าน บาท มี ยอด ขาย เฉลี่ย ร้อย ละ 65 ของ จำนวน ยูนิต รวม ทั้ง 5 โครงการ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 51)

บ้าน	แฝด แสน สิริ ต้องการ ขยาย ฐาน ลูกค้า ให้ มี ความ ครอบคลุม และ หลาก หลาย มาก ขึ้น จึง ได้ พัฒนา โครงการ 
บ้าน แฝด ผ่าน บริษัท พิ วรรธ นา จำกัด (เดิม ชื่อ บริษัท พร้อม พัฒนา พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด) เพื่อ รองรับ กับความ  

ต้องการ ของ กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง ที่ เริ่ม สร้าง ครอบครัว ใหม่ ปัจจุบันโครงการ ภาย ใต้ แบ รนด์ “พร้อม พัฒน์” จำนวน 

3 โครงการ มี ยอด ขาย เฉล่ีย รวม คิด เป็น ร้อย ละ 74 ของ จำนวน ยูนิต รวม ท้ัง 3 โครงการ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2551) 

กิจกรรม	ส่ง	เสริม	การ	ตลาด

การ	โฆษณา	และ	การ	จัด	กิจกรรม	ทางการ	ตลาด

แสน สิริ ได้ ใช้ สื่อ โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ ที่ หลาก หลาย เพื่อ ก่อ ให้ เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด ใน การ เข้า ถึง กลุ่ม 

 ลูกค้า เป้า หมาย โดย ใช้ สื่อ ประเภท ต่างๆ อาทิ สื่อ สิ่ง พิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ ป้าย โฆษณา 

เอกสาร ใบปลิว อี เมล์ อิน เทอร์ เน็ต เว็บ ไซต์ รวม ถึง การ ส่ง ข้อความ ผ่าน โทรศัพท์ มือ ถือ (SMS) 

 

ใน ด้าน การ ตลาด และ ประชาสัมพันธ์ โครงการ บ้าน เดี่ยว แสน สิริ มี การ สื่อสาร ทางการ ตลาด ถึง กลุ่ม ลูกค้า  

ผ่าน ภาพยนตร์ โฆษณา ภาย ใต้ แนวคิด “ชีวิต คือ ความ ภูมิใจ” (Live with Pride) โดย นำ เสนอ เรื่อง ราว ความ ภูมิใจ 

ของ ครอบครัว หน่ึง ท่ี อยู่ อาศัย ภายใน โครงการ ท่ี มี สภาพ แวดล้อม ท่ี ดี สังคม ท่ี น่า อยู่ ส่ง ผล ดี ต่อ คุณภาพ ชีวิต ของ ทุก คน 

ใน ครอบครัว ทั้งนี้ การ ลงทุน สร้าง ความ เชื่อ มั่น ให้ แก่ ลูกค้า ที่ มี ต่อ แบ รนด์ ของ แสน สิริ นั้น ถือว่า มี ประสิทธิภาพ สูงสุด 

ซึ่ง เห็น ได้ จาก สื่อ โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ ทางการ ตลาด ที่ สามารถ กระตุ้น ความ ต้องการ ซื้อ สินค้า ของ กลุ่ม ลูกค้า 

เป้า หมาย ได้ เป็น อย่าง ดี นอกจาก นี้ แสน สิริ ได้ จัด กิจกรรม ส่ง เสริม การ ขาย และ การ ตลาด ใน ลักษณะ สร้างสรรค์ ให้ 

เหมาะ สมใน แต่ละ โครงการ อย่าง ต่อ เนื่อง เพื่อ กระตุ้น การ ตัดสิน ใจ ซื้อ ของ ลูกค้า

แสน สิริ ได้ รับ การ ยอมรับ ว่า เป็น บริษัท ชั้น นำ ใน การ พัฒนา โครงการ คอนโดมิเนียม สำหรับ กลุ่ม ลูกค้า ระดับ กลาง  

ถึง ระดับ สูง แม้ว่า ตลาด กลุ่ม ดัง กล่าว จะ มี คู่ แข่ง ค่อน ข้าง ต่ำ แต่ ผู้ ประกอบ การ ที่ ต้องการ สร้าง ยอด ขาย ใน ตลาด 
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regard, Sansiri has successfully launched mid-end to high-end condominium projects locating along 
BTS sky train in business area.

With a wealth of experience and expertise together with attractive marketing activities and   
strong brand recognition in Hua Hin district of Prachuap Kiri Khan, Sansiri successfully launched 
“Baan Sansuk” with impressive sales.

The corporate image has always been supported by good public relations with our customers, 
business partners, and society at large. During 2008, Sansiri’s movements have been continuously 
communicated to customers through daily, weekly, and monthly newspapers and magazines. At the 
same time, Sansiri promoted a number of socially beneficial programs, including the donation of 
funds to “Operation Smile”, which is the international organization for rehabilitating the youth  
suffered from cleft lip and cleft palate in the remote area. Sansiri also set up several activities to make 
social contributions, including field trip to Khao Keaw zoo and Bang-saen beach, setting up for the 
youth from Wishing Well foundation together with “the football camp”, setting up by Sansiri, in  
cooperation with Mahidol University, for the youth from various youth organizations and foundations.

One of the first priorities of Sansiri is to ensure utmost customer satisfaction with a full range 
of after-sale services, called “SIRI HOME CARE”, for every housing unit developed by Sansiri and 
subsidiaries Our Call Center provides our customers an opportunity to report their repair needs, and 
closely monitor progress by special repair and maintenance teams sent in to fix systems and structural 
problems in customers’ homes. These teams of professional tradesmen play a vital role in maintaining  
utmost customer satisfaction by working as quickly as possible to ensure that customers’ homes remain 
in top shape. Furthermore, Sansiri offers a distinctive advantage to our customers through our  
“Concierge Services: Exclusive for Sansiri”. Only at Sansiri properties, customers have access to  
personalized services like those provided at five-star hotels. This extra level of comfort and convenience 
enables our customers to enjoy the lifestyle they prefer. 

Sansiri also engages in a number of activities through customer relation management, set up 
to establish good relations with our customers and maintain the services that keep them satisfied. 
Consequently, Sansiri Family is set up as a recreational program provided exclusive activities as well 
privileges and discounts from several shops for our customers. Electronic discount or e-coupon can be 
downloaded from the website www.sansiri.com

ระดับ สูง นี้ จำเป็น ต้อง อาศัย ประสบการณ์ ความ เชี่ยวชาญ และ ความ สามารถ ใน การ วิเคราะห์ ตลาด อย่าง แม่นยำ  

เพื่อ สร้างสรรค์ สินค้า ที่ มี ความ สวยงาม มี คุณภาพ ตรง ตาม มาตรฐาน และ สามารถ ตอบ สนอง กับ ความ ต้องการ  

ของ กลุ่ม ลูกค้า เป้า หมาย ได้ ทั้งนี้ แสน สิริ ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ ขาย คอนโดมิเนียม ที่ มี การ พัฒนา โครงการ 

 ใกล้ สถานี รถไฟ ฟ้า และ ใน ย่าน ธุรกิจ ได้ เป็น อย่าง ดี

นอกจาก นี้ แสน สิริ ได้ เป็น ผู้นำ ตลาด ใน การ พัฒนา โครงการ คอนโดมิเนียม ตาก อากาศ บริเวณ อำเภอ หัวหิน 

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มา อย่าง ยาวนาน ปัจจุบัน ใน พื้นที่ ดัง กล่าว เริ่ม มี คู่ แข่ง มาก ขึ้น แต่ ด้วย ประสบการณ์ และ  

ชื่อ เสียง ของ แสน สิริ ประกอบ กับ การ จัด กิจกรรม ทางการ ตลาด ที่ ตรง กับ ความ ต้องการ ของ ลูกค้า ดัง นั้น เมื่อ มี การ 

เปิด โครงการ บ้าน แสนสุข รวม ถึง กิจกรรม ทางการ ตลาด ที่ เหมาะ สม กับ ความ ต้องการ ของ ลูกค้า จึง สามารถ กระตุ้น 

การ ตัดสิน ใจ ซื้อ ของ กลุ่ม ลูกค้า เป้า หมาย และ สามารถ สร้าง ยอด ขาย ให้ แก่ บริษัท ได้ อย่าง ต่อ เนื่อง

ใน ปี 2551 แสน สิริ สร้าง ความ สัมพันธ์ อัน ดี กับ กลุ่ม ลูกค้า พันธมิตร ทาง ธุรกิจ และ สาธารณชน ท่ัวไป อย่าง ต่อเน่ือง 

โดย มี ส่ือมวลชน ประชาสัมพันธ์ ข่าว สาร เก่ียว กับ บริษัท และ การ พัฒนา โครงการ ท่ี อยู่ อาศัยอย่าง ต่อ เน่ือง ท้ัง หนังสือพิมพ์ 

ราย วัน ราย สัปดาห์ ราย เดือน นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ รวม ถึง สื่อ อิน เทอร์ เน็ต นอกจาก นี้ แสน สิริ ยัง ได้ จัด 

กิจกรรม เพื่อ สังคม อย่าง ต่อ เนื่อง อัน ได้แก่ กิจกรรม “พี่ พา น้อง เที่ยว” ที่ นำ เยาวชน ด้อย โอกาส ที่ อยู่ ใน อุปถัมภ์ ของ 

มูลนิธิ สาย ธาร แห่ง ความ หวัง ร่วม ทัศนศึกษา ณ สวน สัตว์ เปิด เขา เขียว และ หาด บาง แสน และ มี การ สนับสนุน เงิน 

ทุน ให้ กับ มูลนิธิ เพื่อ รอย ยิ้ม เพื่อ ช่วย ดำเนิน การ ผ่าตัด ให้ กับ เด็ก และ เยาวชน ใน ถิ่น ทุรกันดาร ที่ พิการ จาก โรค ปาก แหว่ง 

เพดาน โหว่ รวม ถึง การ จัด กิจกรรม “แสน สิริ เพื่อ เยาวชน” ร่วม กับ มหาวิทยาลัย มหิดล ด้วย การ ฝึกฝน เยาวชน ให้ มี 

ทักษะ ด้าน กีฬา ฟุตบอล โดย ไม่ คิด ค่า ใช้ จ่าย เพื่อ เสริม สร้าง ทักษะ ทาง ด้าน กีฬา และ ปลอดภัย จาก ยา เสพ ติด เป็นต้น

แสน สิริ และ บริษัท ใน เครือ มี ความ มุ่ง มั่น ใน การ พัฒนา รูป แบบ ที่ อยู่ อาศัย ให้ ดี ที่สุด สำหรับ ลูกค้า ดัง นั้น แสน สิริ 

 จึง ใส่ใจ บริการ หลัง การ ขาย ให้ กับ ลูกค้า อย่าง ต่อ เนื่อง โดย มี บริการ “SIRI HOME CARE” สำหรับ โครงการ ที่ อยู่ 

อาศัย ของ บริษัท แสน สิริ จำกัด (มหาชน)และ บริษัท ใน เครือ นอกจาก น้ี แสน สิริ มี หน่วย งาน Call Center ซ่ึง เป็น  

ศูนย์ รับ เรื่อง แจ้ง ซ่อม ประสาน งาน และ ติดตาม ผล การ ดำเนิน งาน ของ ทีม ซ่อม บำรุง พิเศษ ที่ จะ เข้าไป ตรวจ สอบ 

ดำเนิน การ ปรับปรุง แก้ไข และ ซ่อม บำรุง ด้าน งาน ระบบ และ งาน โครงสร้าง ภายใน บ้าน ของ ลูกค้า ให้ มี สภาพ สมบูรณ์ และ 

ได้ มาตรฐาน รวม ถึง การ ที่ แสน สิริ มี บริการ “Concierge Services” บริการ ผู้ ช่วย พิเศษ ที่ เสมือน หนึ่ง การ ให้ บริการ 

ของ โรงแรม ระดับ ห้า ดาว ที่ จะ ช่วย อำนวย ความ สะดวก ให้ กับ ลูกค้า มาก ยิ่ง ขึ้น

สำหรับ ด้าน กิจกรรม ลูกค้า สัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM) แสน สิริ ได้ จัด กิจกรรม พิเศษ 

พร้อม มอบ สิทธิ ประโยชน์ ต่างๆ มากมาย ผ่าน Sansiri Family ซึ่ง ใน ปัจจุบัน สมาชิก ลูก บ้าน ของ แสน สิริ ทุก คน 

สามารถ ใช้ บริการ เกี่ยว กับ สิทธิ ประโยชน์ ใน ลักษณะ ส่วนลด ร้าน ค้า ได้ ผ่าน เว็บ ไซต์ www.sansiri.com พร้อม ทั้ง 

สามารถ ดา วน์ โหล ด E-Coupon เพื่อ เลือกสรร สิทธิ ประโยชน์ ได้ ตาม ความ ต้องการ ซึ่ง สามารถ อำนวย ความ สะดวก 

ให้ กับ ลูกค้า ได้ เป็น อย่าง ดี นอกจาก นี้ Sansiri Family ยัง มี การ จัด กิจกรรม พิเศษ เพื่อ มอบ โอกาส ให้ ลูก บ้าน แสน สิริ 

ได้ มี ส่วน ร่วม กับ กิจกรรม ที่ หลาก หลาย อย่าง ต่อ เนื่อง ทั้ง ที่ จัด ใน กรุงเทพ และ ต่าง จังหวัด นับ ได้ ว่า เป็น ช่อง ทาง หนึ่ง 

ที่ มอบ โอกาส ให้ สมาชิก ใน แต่ละ ครอบครัว ของ แสน สิริ มี โอกาส พัก ผ่อน รวม ถึง สร้าง ความ รู้จัก กัน ระหว่าง สมาชิก ใน 

แต่ละ ครอบครัว มาก ขึ้น 
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2 Summary of Property Market in 2008

Low Rise – Residential Situations

The sluggish economy combine with the political fluctuation since the year 2006 has caused all 
business sectors, including property business to be in slow down conditions during the past 2 years. 
As for residential property for sale, the demand is rather stable, no increase, partially because of the 
government policies to support the property business sector during the year 2007 which has stimulated 
the demand of low-rise residential property to go up slightly while the condominium market has not 
been impacted by the aforementioned government policy. The sales volume of condominium market 
has shown obviously decrease signaling the lack of confidence in consumption and causing the overall 
property market for sales to slow down significantly. If refer to the rental property market, it shows 
consistency from 1H2008 which also reflect the lack of confidence both in terms of consumption and 
investment. During this period, the developers will try to adjust their strategies in response to the current 
situation and to carry themselves through the crisis, such as delay launching of the new projects, 
expansion of additional phase of the existing projects in order to release the units in their backlog, 
reduce the size of their project, or find new source of fund in preparation to the fluctuation in the future. 
It is anticipated that the demand for residential property in 2009 would be experiencing further decline 
from negative impacts of several factors. However, with sufficiently supports from the government 
sectors, combine with the return of consumers’ confidence, the demand for residential property may 
be restored.

Single House Market

The number of units on sales during this period is 20,009 units from 402 projects, 5% drop from 
the previous period and 19% drop from the same period of 2007. This decrease was caused by the  
lack of confidence from the developers to the investment in property business during the current  
economic conditions and has clearly caused decreasing in phase expansion of the existing project or 
the development of the new projects during the whole year of 2008, with exception only in northeastern 
area where more units being launched after the slow down during the previous period. Moreover, the 
single detached houses at the mid-end market have been developed with the highest quantity; the units 
at 3-5 million baht price range represent the highest proportion of 46%, while the investment from the 
major developers increase by 8% representing as high as 60% of the total number of the offered units. 
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2	สรุป	ภาวะ	ตลาด	อสังหาริมทรัพย์	ปี	2551

สถาน	กา	รณ์อ	สัง	หา	ริม	ทรัพย์	แนว	ราบ

จาก สภาพ เศรษฐกิจ ที่ ซบเซา ผนวก กับ ความ ผันผวน ทางการ เมือง ตั้ง แต่ ปี 2549 เป็นต้น มา ทำให้ ธุรกิจ ต่างๆ 

รวม ถึง ภาค อสังหาริมทรัพย์ ใน ช่วง 2 ปี ที่ ผ่าน มา ชะลอ ตัว ลง โดยที่ ความ ต้องการ ที่ อยู่ อาศัย เพื่อ ขาย นั้น อยู่ ใน ภาวะ 

ค่อน ข้าง ทรงตัว ใน ทิศทาง ท่ี ไม่ เพ่ิม ข้ึน ท้ังน้ี ส่วน หน่ึง เป็น ผล มา จาก นโยบาย สนับสนุน ภาค อสังหาริมทรัพย์ ใน ปี 2550 

ซึ่ง สามารถ กระตุ้น ความ ต้องการ ที่ อยู่ อาศัย แนว ราบ เพิ่ม ขึ้น เพียง เล็ก น้อย ส่วน ตลาด คอนโดมิเนียม ไม่ ได้ รับ อานิสงส์ 

ใน คร้ัง น้ี ทำให้ ยอด ขาย ลด ลง อย่าง เห็น ได้ ชัด อัน เป็นการ ส่ง สัญญาณ ถึง ความ ไม่ ม่ันใจ ใน การ บริโภค ส่ง ผล ให้ ภาพ รวม 

ตลาด เพื่อ ขาย เกิด การ ชะลอ ตัวอย่าง มาก ใน ขณะ เดียวกัน หาก กล่าว ถึง ตลาด อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ เช่า จะ พบ ว่า ยัง 

ทรงตัว จาก ครึ่ง ปี แรก ของ ปี 2551 ซึ่ง สะท้อน ความ ไม่ มั่นใจ ทั้ง ใน ด้าน การ บริโภค และ การ ลงทุน เช่น กัน ส่วน ใน รอบ 

ครึ่ง ปี หลัง ของ ปี 2551 จะ เห็น ว่า ผู้ ประกอบ การ ราย ต่างๆ พยายาม ปรับ กลยุทธ์ เพื่อ ให้ สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ใน 

ปัจจุบัน เช่น ชะลอ การ เปิด โครงการ ใหม่ และ การ ขยาย เฟส เพิ่ม เพื่อ ระบาย ยูนิต คง ค้าง ก่อน การ ปรับ ลด ขนาด 

โครงการ การ หา แหล่ง เงิน ทุน ใหม่ รองรับ ความ ผันผวน ที่ จะ เกิด ขึ้น ใน อนาคต เพื่อ ให้ ผ่าน วิกฤตการณ์ นี้ ไป ได้ เป็นต้น 

ซึ่ง คาด ว่า ความ ต้องการ ที่ อยู่ อาศัย ใน ปี 2552 น่า จะ ลด ลง อีก อัน เนื่อง มา จาก ปัจจัย ลบ ต่างๆ อย่างไร ก็ ดี หาก ได้ รับ 

การ สนับสนุน อย่าง เพียง พอ จาก ภาค รัฐ ประกอบ กับ ความ มั่นใจ ของ ผู้ บริโภค ฟื้น คืน มา อาจ ส่ง ผล ให้ ความ ต้องการ ที่ 

อยู่ อาศัย กลับ มา เพิ่ม ขึ้น ได้ อีก ครั้ง 

ตลาด	บ้าน	เดี่ยว

หาก พิจารณา ใน ด้าน จำนวน ยูนิต เสนอ ขาย ของ ตลาด บ้าน เด่ียว ใน รอบ คร่ึง ปี หลัง ของ ปี 2551 พบ ว่า อยู่ ท่ี ประมาณ 

20,009 ยูนิต จาก จำนวน 402 โครงการ ซ่ึง ลด ลง ร้อย ละ 5 จาก รอบ คร่ึง ปี แรก ของ ปี 2551  และ ลด ลง ร้อย ละ 19 

จาก รอบ เดียวกัน ใน ปี 2550 อัน เป็น ผล จาก ความ ไม่ มั่นใจ ของ ผู้ ประกอบ การ ต่อ การ ลงทุน ใน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ 

ณ สภาพ เศรษฐกิจ ปัจจุบัน ทำให้ การ ขยาย เฟส เพิ่ม หรือ การ เปิด โครงการ ใหม่ ตลอด ปี 2551 ลด ลง อย่าง เห็น ได้ ชัด  

ทั้งนี้ มี เพียง ทิศ ตะวัน ออก เฉียง เหนือ ที่ มี ยูนิต เปิด เพิ่ม มาก ขึ้น หลัง จาก การ ชะลอ ขยาย เฟส ใน รอบ เดียวกัน ของ ปี ก่อน 

นอกจาก น้ี บ้าน เด่ียว ระดับ กลาง มี การ พัฒนา มาก ท่ีสุด โดย ระดับ ราคา 3-5 ล้าน บาท มี สัดส่วน มาก ท่ีสุด คือ ร้อย ละ 46 

ส่วน ด้าน การ ลงทุน ใน ตลาด บ้าน เดี่ยว ระดับ กลาง ของ ผู้ ประกอบ การ ราย ใหญ่ เพิ่ม ขึ้น ร้อย ละ 8 ทำให้ มี สัดส่วน ยูนิต 

เสนอ ขาย ของ ผู้ ประกอบ การ ราย ใหญ่ ถึง ร้อย ละ 60 จาก ยูนิต เสนอ ขาย ทั้งหมด

การตลาด 
และภาวะการแข่งขัน
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Figure 1 Absorption rate of Single House units in Bangkok and Metropolitan Area

 1H-2008 2H-2008

Area Units
Offered

Units 
Sold % Sold

Selling rate 
(per month 
per project)

Units
Offered

Units 
Sold % Sold

Selling rate 
(per month 
per project)

Northern 7,034 2,011 29% 2.6 5,847 1,965 34% 3.0

North-eastern 2,474 906 37% 2.4 4,594 1,768 38% 4.8

Eastern 4,647 2,455 53% 5.1 3,551 1,910 54% 4.9

Western 5,020 1,862 37% 2.5 4,258 1,738 41% 2.7

Southern 1,927 550 29% 2.4 1,759 607 35% 2.8

Total 21,102 7,784 37% 3.0 20,009 7,988 40% 3.6

Source : Research and Development Department, Plus Property Co., Ltd.

The sales volume has increased by 204 units or 3% over the previous period, considered consistent 
from the first half of the year, partially being caused by the government policy to support the property 
business sector. When compare the absorption rate in each area, it shows almost the same proportion 
to the first half year in line with the market mechanism. The overall average sales is at 3.6 units per 
month per project, also considered nearly the same as the previous period, with the eastern area and 
northeastern area having the highest average sales of 4.9 and 4.8 units per month per project respectively.

The launching of new projects of single detached house during 2009 will be almost the same as 
this year in order to release the existing backlog units. The absorption rate may drop by 3-5% causing 
by the sluggish economy which also impact the consumers’ confidences, including the delayed in 
purchasing the residential property, preparing themselves in terms of financial stability for any 
unexpected changes. 
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แผนภาพ	ที่	1	ยอด	ขาย	บ้าน	เดี่ยว	ใน	กรุงเทพ	และ	ปริ	มณฑล

 ครึ่งปีแรก	2551 ครึ่งปีหลัง	2551

พื้นที่
จำนวนบ้าน
ที่เปิดขาย

ยอด

ขายบ้าน

% 

ยอดขาย

ยอดขาย
เฉลี่ย/
เดือน/
โครงการ

จำนวน 
บ้านที ่
เปิดขาย

ยอด

ขายบ้าน

% 

ยอดขาย

ยอดขาย
เฉลี่ย/
เดือน/
โครงการ

ทิศเหนือ 7,034 2,011 29% 2.6 5,847 1,965 34% 3.0

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2,474 906 37% 2.4 4,594 1,768 38% 4.8

ทิศตะวันออก 4,647 2,455 53% 5.1 3,551 1,910 54% 4.9

ทิศตะวันตก 5,020 1,862 37% 2.5 4,258 1,738 41% 2.7

ทิศใต้ 1,927 550 29% 2.4 1,759 607 35% 2.8

รวม 21,102 7,784 37% 3.0 20,009 7,988 40% 3.6

ที่มา : ฝ่าย วิจัย และ พัฒนา บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด 
 

ส่วน ยอด ขาย ใน ปัจจุบัน เพ่ิม ข้ึน ประมาณ 204 ยูนิต หรือ คิด เป็น ร้อย ละ 3 จาก รอบ เดียวกัน ของ ปี ก่อน ซ่ึง ถือว่า 

ทรงตัว จาก คร่ึง ปี แรก ท้ังน้ี เหตุ ท่ี ทำให้ ความ ต้องการ ท่ี อยู่ อาศัย ประเภท บ้าน เด่ียว ยัง คง มี อยู่ อย่าง ต่อ เน่ือง น้ัน ส่วน หน่ึง 

เป็น ผล จาก นโยบาย สนับสนุน ด้าน อสังหาริมทรัพย์ ของ ภาค รัฐ ซึ่ง เมื่อ เปรียบ เทียบ ยอด ขาย กับ ยูนิต เสนอ ขาย ใน แต่ละ 

พ้ืนท่ี พบ ว่า มี สัดส่วน ใกล้ เคียง กับ ใน คร่ึง ปี แรก อัน เป็น ไป ตาม กลไก ทางการ ตลาด ส่วน อัตรา ยอด ขาย เฉล่ีย โดย รวม 3.6 

ยูนิต ต่อ เดือน ต่อ โครงการ นับ ได้ ว่า ใกล้ เคียง กับ รอบ เดียวกัน ของ ปี ก่อน เช่น กัน โดย พื้นที่ ทิศ ตะวัน ออก และ พื้นที่ 

ทิศ ตะวัน ออก เฉียง เหนือ มี อัตรา ยอด ขาย เฉลี่ย สูงสุด คือ 4.9 และ 4.8 ยูนิต ต่อ เดือน ต่อ โครงการ ตาม ลำดับ 

ตลาด บ้าน เดี่ยว ใน ปี 2552 คาด ว่า จะ มี การ เปิด โครงการ ใหม่ ใกล้ เคียง กับ ปี นี้ เพื่อ ระบาย ยูนิต คง ค้าง เดิม ก่อน 

ด้าน ยอด ขาย น่า จะ ลด ลง ร้อย ละ 3 - 5 ตาม สภาพ เศรษฐกิจ ท่ี ชะลอ ตัว อีก ท้ัง ยัง ส่ง ผล ต่อ ความ ม่ันใจ ใน การ บริโภค ของ 

ประชาชน รวม ถึง การ ชะลอ การ ซ้ือ ท่ี อยู่ อาศัย เพ่ือ เตรียม ความ พร้อม ด้าน การ เงิน ให้ ม่ันคง หาก มี การ เปล่ียนแปลง เกิด ข้ึน 

การตลาด 
และภาวะการแข่งขัน
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Figure 2 Sale Volume of Single House by Price in 2007 and 2008
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Townhouse Market 

The supply of townhouse swells continuously. The development during the latter half of 2008 shows 
16,681 units from 230 projects, 8% jump from the first half of the year, mostly belongs to major 
developers who have extended their investment into more projects, making the total number of units 
launched by major developers to be 8,400 units from 97 projects, 29% growth over the previous period,  
with highest proportion of these projects developments belong to Prueksa Real Estate PCL. The newly 
launched projects for this current period total of 3,817 units from 49 projects, most of them are smaller 
in size due to the risk minimization by the developers.

Figure 3 Absorption rate of Townhouse units in Bangkok and Metropolitan Areas

 1H-2008 2H-2008

Area
Total 
Units

Offered

Total 
Units 
Sold

% Sold
Selling rate 
(per month  
per project)

Total 
Units

Offered

Total 
Units 
Sold

% Sold
Selling rate 
(per month 
per project)

Northern 5,791 2,947 51% 9.6 5,703 2,764 48% 8.2
North-eastern 1,927 914 47% 5.3 1,982 540 27% 3.7
Eastern 2,474 943 38% 4.2 3,342 1,218 36% 5.5
Western 4,179 1,978 47% 8.4 4,366 1,794 41% 5.4
Southern 1,119 351 31% 4.5 1,288 688 53% 6.9

Total 15,490 7,133 46% 7.1 16,681 7,004 42% 6.4
Source : Research and Development Department, Plus Property Co., Ltd.
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ทีม่า : ฝ่าย วิจัย และ พัฒนา บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด 

ตลาด	ทา	วน์	เฮ้าส์	

อุปทาน ทา วน์ เÎ้าส์ ยัง ขยาย ตัวอย่าง ต่อ เนื่อง ซึ่ง พบ ว่า ณ ครึ่ง ปี หลัง ของ ปี 2551 รวม 230 โครงการ จำนวน 

16,681 ยูนิต เพิ่ม ขึ้น ร้อย ละ 8 จาก ครึ่ง ปี แรก อัน เป็น ผล จาก ผู้ ประกอบ การ ราย ใหญ่ ขยาย การ ลงทุน ใน การ พัฒนา 

โครงการ มาก ขึ้น จึง ทำให้ โครงการ จาก ผู้ ประกอบ การ ราย ใหญ่ เปิด ขาย 8,400 ยูนิต จาก 97 โครงการ หรือ ขยาย 

ตัว เพิ่ม ขึ้น ร้อย ละ 29 จาก ครึ่ง ปี แรก ของ ปี 2551 โดย บมจ.พฤกษา เรี ยล เอ ส เตท ยัง คง ครอง จำนวน การ พัฒนา 

โครงการ สูงสุด ส่วน โครงการ เปิด ขาย ใหม่ ณ รอบ ปี ปัจจุบัน จำนวน 3,817 ยูนิต จาก 49 โครงการ ส่วน ใหญ่ 

เป็น ขนาด โครงการ เล็ก ลง เนื่องจาก ผู้ ประกอบ การ ต้องการ ลด ความ เสี่ยง

แผนภาพที่	3	ยอด	ขาย	ทา	วน์	เฮ้าส์	ใน	พื้นที่	กรุงเทพ	และ	ปริ	มณฑล

 ครึ่งปีแรก	2551 ครึ่งปีหลัง	2551

พื้นที่
จำนวนบ้าน
ที่เปิดขาย

ยอด

ขายบ้าน

% 

ยอดขาย

ยอดขาย
เฉลี่ย/
เดือน/
โครงการ

จำนวน 
บ้านที ่
เปิดขาย

ยอด

ขายบ้าน

% 

ยอดขาย

ยอดขาย
เฉลี่ย/
เดือน/
โครงการ

ทิศเหนือ 5,791 2,947 51% 9.6 5,703 2,764 48% 8.2

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1,927 914 47% 5.3 1,982 540 27% 3.7

ทิศตะวันออก 2,474 943 38% 4.2 3,342 1,218 36% 5.5

ทิศตะวันตก 4,179 1,978 47% 8.4 4,366 1,794 41% 5.4

ทิศใต้ 1,119 351 31% 4.5 1,288 688 53% 6.9

รวม 15,490 7,133 46% 7.1 16,681 7,004 42% 6.4

ที่มา : ฝ่าย วิจัย และ พัฒนา บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด

การตลาด 
และภาวะการแข่งขัน

NextContentPrevious NextContentPrevious



Annual Report 2008

68

Market 
and Competition

รายงานประจำป ี2551

69

การตลาด 
และภาวะการแข่งขัน

The absorption rate of townhouse has slightly dropped by 2% to be at 7,004 units, with the average 
sales of 6.4 units per month per project. The fall of sales volume has caused by the fluctuation in 
economic and political situations, combined with the more severity in approval process of mortgage 
by the banks. However, when compare the sales volume of the whole year in 2007 at 11,013 units and 
2008 at 14,137 units, it shows as high as 28% sales growth in 2008 which has been the result of the 
government policy to stimulate the property business sector by reducing the ownership transfer fees. 
Another factor was the increasing popularity of the demand for townhouse. The proportion of sales for 
townhouse at almost all price range has dropped from the previous period, except for the 1-3 million 
baht price range which still show the highest market share with the slight increase 2% sales, this  
indicates the consistency in purchasing powers of the mid to low end market segment customers.

The market trend for 2009, regardless of several positive factors such as declining oil prices and 
stable construction materials, the falling inflation and interest rates, combine with the extension of the 
ownership transfer fee leniency for another 1 year which has resulted in lower townhouse costs. However, 
the world economy crisis will still have impact on each business sectors, making the developers to 
be more cautious in their investment plan. It is anticipated that the number of units on sales will be 
consistent. The demand for townhouse market will be slightly decreased not exceeding 5% according 
to the economic condition.

Figure 4 Absorption rate of Townhouse by price levels
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Market 
and Competition

ด้าน ยอด ขาย ทา วน์ เÎ้าส์ มี จำนวน 7,004 ยูนิต ลด ลง เล็ก น้อย ร้อย ละ 2 จาก รอบ ครึ่ง ปี แรก และ ยอด ขาย เฉลี่ย 

อยู่ ที่ 6.4 ยูนิต ต่อ เดือน ต่อ โครงการ ซึ่ง เป็น ผล จาก สภาวะ เศรษฐกิจ และ การเมือง ที่ ผันผวน กอปร กับ ความ เข้ม งวด 

ใน การ ปล่อย สิน เชื่อ ของ ธนาคาร แต่ เมื่อ เปรียบ เทียบ ยอด ขาย ทั้ง ปี 2550 ที่ จำนวน 11,013 ยูนิต และ ยอด ขาย ทั้ง 

ปี 2551 ที่ จำนวน 14,137 ยูนิต พบ ว่า ยอด ขาย ใน ปี 2551 นั้น ขยาย ตัว ถึง ร้อย ละ 28 เป็น ผล พวง จาก มาตรการ 

กระตุ้น ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ของ รัฐบาล ที่ ลด หย่อน ค่า ธรรมเนียม ใน การ โอน กรรมสิทธิ์ อีก ทั้ง ความ นิยม ใน รูป แบบ  

ที่ อยู่ อาศัย แบบ ทา วน์ เÎ้าส์ มี เพิ่ม ขึ้น ใน เกือบ ทุก ระดับ ราคา ทั้งนี้ สัดส่วน ยอด ขาย ทา วน์ เÎ้าส์ ลด ลง จาก ครึ่ง ปี แรก  

ปี 2551 ยกเว้น ทา วน์ เÎ้าส์ ราคา 1-3 ล้าน บาท ซ่ึง มี ส่วน แบ่ง ตลาด สูงสุด และ มี สัดส่วน ยอด ขาย ท่ี เพ่ิม ข้ึน ร้อย ละ 2 

แสดง ถึง กำลัง ซื้อ ของ ลูกค้า ระดับ กลาง-ล่าง ที่ ยัง มี อยู่ อย่าง ต่อ เนื่อง

แนว โน้ม ใน ปี 2552 แม้ จะ มี ปัจจัย บวก เช่น ราคา น้ำมัน ลด ลง และ วัสดุ ก่อสร้าง เริ่ม ทรงตัว อัตรา เงินเฟ้อ และ 

ดอก เบ้ีย ลด ลง กอปร กับ การ ขยาย เวลา การ ลด หย่อน ค่า ธรรมเนียม ใน การ โอน กรรมสิทธ์ิ ต่อ ไป อีก 1 ปี ส่ง ผล ให้ ต้นทุน  

ของ บ้าน ลด ลง แต่ ผล กระทบ จาก วิกฤติ เศรษฐกิจ ใน ต่าง ประเทศ ยัง ส่ง ผล ใน แต่ละ ภาค ธุรกิจ ทำให้ ผู้ ประกอบการ  

หลาย ราย เริ่ม ปรับ แผนการ ลงทุน อย่าง ระมัดระวัง มาก ขึ้น คาด ว่า จำนวน ยูนิต เสนอ ขาย จะ เริ่ม ทรงตัว สำหรับ 

ความ ต้องการ ของ ตลาด ทา วน์ เÎ้าส์ จะ ลด ลง เล็ก น้อย ไม่ เกิน ร้อย ละ 5 ตาม สภาพ เศรษฐกิจ

แผนภาพที่	4	เปรียบเทียบอัตราส่วนยอดขายทาวน์เฮ้าส์	ตามระดับราคา

CBD Sukhumvit Rama III Phayathai

Phaholyothin Rachadapisek Thonburi Outer Sukhumvit

25512547 2548 2549 2550

87,772 91,198
103,557

130,313

70,625
80,628

54,04051,891

83,103
75,285

86,741

100,671

56,000

75,280
81,667 83,021

50,300 53,406
64,671

77,445
76,968

47,731

72,694
54.000

45,933

Price (Baht/Sq.m)

20082004 2005 2006 2007

CBD PhaholyothinSukhumvit Rama III Phayathai

87,772 91,198
103,557

130,313

70,625
80,628

54,04051,891

83,103
75,285

86,741

100,671

56,000

75,280
81,667 83,021

50,300 53,406
64,671

77,445
76,968

47,731

72,694
54.000

45,933

µèÓ¡Ç‹Ò 3 ÅŒÒ¹ 3-5 ÅŒÒ¹ 5-7 ÅŒÒ¹ 7-10 ÅŒÒ¹ 10-20 ÅŒÒ¹ 20 ÅŒÒ¹¢Öé¹ä»

10
,5
69

9,
91
2

9,
62
9

9,
38
5

4,
81
7

3,
85
9

4,
09
5

3,
95
2

2,
27
7

2,
75
1

2,
23
1

2,1
78

1,
56
3

80
9

74
7

38
7 28
7

35
6

32
0

17
5

5,
27
6

5,
23
4

4,
08
0

3,
93
2

47%

35%

33%

42%
36%

36%

36%
29%

45%

29%27%

41% 36%

43%
43%

41%

5%

26%
24%

41%

22%

27%

34%

42%

µèÓ¡Ç‹Ò 1 ÅŒÒ¹ 1-3 ÅŒÒ¹ 3-5 ÅŒÒ¹ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 5 ÅŒÒ¹

2,
73
0

2,
56
0

2,
56
2

2,
10
5

8,
22
5

7,
95
4

9,
56
5

12
,0
68

2,
30
3

3,
01
0

3,
17
2

2,
18
2

63
5

47
2

19
1 32
6

38%
42% 39%

59%

37%
39%

54%
44%

44%
34%

47%
62%

35%

44%
43%

26%

Lower than 1 MB 1-3 MB 3-5 MB  More than 5 MB

Units offered in 1H-2007

Units offered in 1H-2008

Units sold in 1H-2007

Units sold in 1H-2008

Units offered in 2H-2007

Units offered in 2H-2008

Units sold in 2H-2007

Units sold in 2H-2008

2,
73
0

2,
56
0

2,
56
2

2,
10
5

8,
22
5

7,
95
4

9,
56
5

12
,0
68

2,
30
3

3,
01
0

3,
17
2

2,
18
2

63
5

47
2

19
1 32
6

Units

38%
42% 39%

59%

37%
39%

54%
44%

44%
34%

47%
62%

35%

44%
43%

26%

6,143 8,620 22,969 27,992 26,652

Total Units Sold

20082004 2005 2006 2007

6,143 8,620 22,969 27,992 26,652

25512547 2548 2549 2550

Units

Lower than 3 MB 3-5 MB 5-7 MB 7-10 MB 10-20 MB Upper than 20 MB

10
,5
69

9,
91
2

9,
62
9

9,
38
5

4,
81
7

3,
85
9

4,
09
5

3,
95
2

2,
27
7

2,
75
1

2,
23
1

2,1
78

1,
56
3

80
9

74
7

38
7 28
7

35
6

32
0

17
5

5,
27
6

5,
23
4

4,
08
0

3,
93
2

47%

35%

33%

42%
36%

36%

36%
29%

45%

29%27%

41% 36%

43%
43%

41%

5%

26%
24%

41%

22%

27%

34%

42%

Units offered in 1H-2007

Units offered in 1H-2008

Units sold in 1H-2007

Units sold in 1H-2008

Units offered in 2H-2007

Units offered in 2H-2008

Units sold in 2H-2007

Units sold in 2H-2008

ที่มา : ฝ่าย วิจัย และ พัฒนา บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด 

การตลาด 
และภาวะการแข่งขัน

NextContentPrevious NextContentPrevious



Annual Report 2008

70

Market 
and Competition

รายงานประจำป ี2551

71

การตลาด 
และภาวะการแข่งขัน

Situation of High Rise Residential Units

Condominium Market 

The condominium market during the latter half of 2008 shows 18,120 units from 64 projects, 30%  
drop from the first half of the year and 15% drop from the same period of 2007, in line with the current 
slumping economy. The reflection of the situation shows in the slight increase of the total unit offered 
at 4% to be at 43,424 units in 8 areas, and also the decrease in sales of 5% from the previous year. 
Currently, the number of condominium available for sales is 26,652 units, with units in backlog of 
16,772 units to be on sale in 2009.

Figure 5 Asking Price (Baht / Sq.m.) by Area in 2004 to 2008
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สถาน	กา	รณ์อ	สัง	หา	ริม	ทรัพย์	แนว	สูง

ตลาด	คอนโดมิเนียม 

ตลาด คอนโดมิเนียม ช่วง คร่ึง ปี หลัง 2551 พบ ว่า อุปทาน เสนอ ขาย ใหม่ มี จำนวน 18,120 ยูนิต จาก 64 โครงการ 

ลด ลง จาก ครึ่ง ปี แรก ถึง ร้อย ละ 30 และ ลด ลง ร้อย ละ 15 จาก ปี 2550 สอดคล้อง ตาม ภาวะ เศรษฐกิจ ที่ ชะลอ ตัว ใน 

ปัจจุบัน สะท้อน ให้ เห็น ว่าย อด จำนวน ยูนิต เสนอ ขาย โดย รวม เพ่ิม ข้ึน เล็ก น้อย เพียง ร้อย ละ 4 อยู่ ท่ี 43,424 ยูนิต ใน 8 พ้ืนท่ี 

และ ยอด ขาย ลด ลง ร้อย ละ 5 จาก ปี ที่ ผ่าน มา ทำให้ ปัจจุบัน มี จำนวน ห้อง ชุด ที่ ขาย ได้ ทั้ง สิ้น 26,652 ยูนิต มี จำนวน 

ยูนิต คง ค้าง จำนวน 16,772 ยูนิต เพื่อ รอ เสนอ ขาย ต่อ ไป ใน ปี 2552

แผนภาพที่	5	ราคาขายเฉลี่ยต่อตารางเมตร	ตั้งแต่	ปี	2547	-	ปี	2551
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The growth rate of average selling price increase by 16% over the year 2007, when compare the 
growth rate with the same period of the previous year, it shows slightly increase of only 2%. This 
slight increase in growth rate indicate that the current economic conditions not only affect the supply 
of the condominium units on sale and the lower confidence in demand, but it also cause the change 
in term of pricing in 2008 to increase at almost the same rates as the previous year to maintain the 
existing purchasing power which is in the slumping state. Therefore, the future supply to enter the 
market of 27,921 units of which the developers of these projects are required to have sound financial 
liquidity in order to keep up with the sensitive economic conditions. 

The future market trend indicates the slow down in monthly absorption rate for a longer period of 
8 months for sale the existing units in backlog. It is also anticipated the increase in selling prices by 
10-12% according to the construction costs, but this increase would be at lower rate than this current 
year. The middle-end market segment at the price range of 1-3 million baht will be sustained, while 
the high-end market segment may slow down in the future.

 
Figure 6 Annum Demand in 2004 to 2008
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Market 
and Competition

อัตรา การ เติบโต ของ ระดับ ราคา ขาย เฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น ร้อย ละ 16 จาก ปี 2550 เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ อัตรา การเติบโต 

ใน ช่วง เดียวกัน กับ ปี ที่ ผ่าน มา พบ ว่า มี การ เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ขึ้น เพียง ร้อย ละ 2 แสดง ว่า สถานการณ์ ทาง เศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน ไม่ เพียง ส่ง ผล กระทบ ต่อ อุปทาน เสนอ ขาย และ อุป สงค์ ท่ี มี ความ เช่ือ ม่ัน ลด ลง เท่าน้ัน แต่ ยัง มี ส่วน สำคัญ ท่ี ทำให้ 

เกิด การ เปลี่ยนแปลง ด้าน ราคา ใน ปี 2551 ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น ใน อัตรา ที่ ใกล้ เคียง กัน กับ ปี ที่ ผ่าน มา เพื่อ รักษา กำลัง ซื้อ ที่ อยู่ ใน 

ภาวะ ชะลอ ตัว อีก ด้วย ดัง นั้น ใน อนาคต  อุปทาน ใหม่ ที่ เตรียม เข้า มา เสนอ ขาย ใน ตลาด จำนวน 27,921 ยูนิต  

ผู้ ประกอบ การ ที่ เตรียม จะ พัฒนา โครงการ จำเป็น ต้อง มี สภาพ คล่อง ที่ ดี เพื่อ รองรับ ความ อ่อน ไหว ทาง เศรษฐกิจ ได้ ต่อ ไป 

แนว โน้ม ใน อนาคต คาด ว่า จำนวน การ ดูด ซับใน แต่ละ เดือน จะ ชะลอ ตัว ส่ง ผล ให้ จำนวน ยูนิต เหลือ ขาย มี อัตรา การ 

ดูด ซับ ยาวนาน ข้ึน ถึง 8 เดือน โดย ใน ด้าน ระดับ ราคา คาด ว่า จะ ปรับ ข้ึน ประมาณ ร้อย ละ 10-12 ตาม ต้นทุน การ ก่อสร้าง 

แต่ เป็น ไป ใน ทิศทาง ราคา ท่ี ลด ลง จาก ปี น้ี ส่วน ตลาด ระดับ กลาง ราคา 1-3 ล้าน บาท ยัง ทรงตัว ใน ขณะ ท่ี ตลาด ระดับ บน 

อาจ พบ การ ชะลอ ตัว ลง ใน อนาคต

แผนภาพที่	6	จำนวน	ยอด	ขาย	ห้อง	ชุด	ตั้ง	แต่	ปี	2547	-	ปี	2551
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Product Procurement

Product Procurement

1. Selection of Locations for Project Development

Sansiri has the Business Development Division in charge of selection of the locations for project 
development from networks of brokerage, Plus Property Company Limited and from the site surveys 
done by the Business Development Team. The Business Development Division, in cooperation with 
other departments including Government Affairs, Legal, Product Development, Project Development, 
and Marketing Department, will analyze and study the feasibility of the project development as well 
as choosing the right product among single-detached houses, condominiums, and townhouses, for each  
location. The team of Government Affairs and Legal department will do feasibility study regarding  
legal matters including the height of the buildings and set-back areas, while the team of Product 
Development and Marketing will choose the product suitable for that particular plot of land and set 
the target customer group for that project. Then, the Project Development team will do the feasibility 
study on the construction costs. In order to set the accurate and realistic sales forecast, the Business 
Development team will get the market information from Sales and Marketing teams.

2.  Procurement of Construction Materials

In 2008, the price index of construction materials increased by 17.2 percents (sources: Bureau of 
Trade and Economic indices), implying that developers have been directly affected by the increase 
in construction material prices. Sansiri coped with the fluctuation of construction materials for single 
detached houses and townhouse projects by purchasing the materials directly from the manufacturers  
and preset the delivery prices of the material. This purchase has amounted to 30-40 percents of the 
total project construction costs. Sansiri also purchases some of the materials for its condominium 
projects on a lump sum amount and enjoy the benefits of Economies of Scale, and also help reduce the 
impact from fluctuation of construction material prices.

การจัดหาผลิตภัณฑ์

การจัดหาผลิตภัณฑ์

1.	การคัดเลือกทำเลในการพั²นาโครงการ

ในการคัดเลือกทำเลที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการ แสนสิริมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นหน่วยงานหลักในการ 

สรรหาที่ดิน ซึ่งมีแหล่งข้อมูลจากเครือข่ายนายหน้า, บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และการสำรวจโดยทีมงาน 

พัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ โดยการ 

ทำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์, สำนักกฎหมาย, ฝ่ายพัฒนาการตลาดและผลิตภัณฑ์, 

ฝ่ายพัฒนาโครงการ และฝ่ายการตลาด เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภทที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับทำเล 

ที่ตั้งนั้นๆ เช่น บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์เÎ้าส์ โดยฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสำนักกฎหมายจะพิจารณา 

ความเป็นไปได้ทางกฎหมาย เช่น การกำหนดความสูงของอาคาร ระยะห่างของโครงการจากถนน (Set back) 

เป็นต้น ส่วนฝ่ายพัฒนาการตลาดและผลิตภัณฑ์จะพิจารณาลักษณะที่ดิน ณ ทำเลที่กำหนด ให้มีการจัดวางผัง 

โครงการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางกฎหมาย และฝ่ายพัฒนาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ 

ในการก่อสร้างโครงการ การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจากผังโครงการที่กำหนด นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

จำเป็นต้องประมาณการยอดขายโดยใช้ข้อมูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการ 

คาดการณ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

2.	การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ในปี 2551 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 (ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า) สะท้อนให้เห็นว่า 

ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่าก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นอย่าง 

มีนัยสำคัญ ท้ังน้ี แสนสิริมีแผนงานรองรับความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เÎ้าส์ 

ดว้ยการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรงและกำหนดราคาส่งมอบไว้ล่วงหน้าซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 30-40 ของต้นทุน 

ค่าก่อสร้างท้ังหมด สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมมีการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างบางรายการท่ีได้รับประโยชน์จากการส่ังซ้ือ 

ปริมาณมาก (Economies of Scale) ซึ่งเป็นรายการเดียวกันกับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรงสำหรับ 

โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เÎ้าส์ ส่งผลให้แสนสิริสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างได้

เป็นอย่างดี
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Risk Factors

1.1 Pre-Selling Condominiums

  Selling condominiums before commencing construction not only reduces the market risk while 
giving Sansiri more flexibility in developing these products to cope with the changing market  
conditions, it also provides Sansiri with a working capital.  Nonetheless, pre-sales of condominiums 
bear the risk of unexpected construction costs that cannot be passed on to the buyers, as the sales prices 
have already been finalized.  Therefore, lower gross profit is an inevitable consequence of higher 
construction costs. Sansiri has mitigated the risk by negotiating turnkey construction contracts with 
contractors, enabling Sansiri to control construction costs effectively and to protect profits from the 
uncertainties of rising construction material costs. The construction of condominium projects normally 
lasts 14 to 26 months.  It is the responsibility of Sansiri to ensure the timely construction progress 
as well as project completion and delivery to customers as scheduled.  Since Sansiri has many years 
of considerable skill and experience in condominium construction and always works closely with 
contractors, problems of this sort can be handled smoothly.  Consequently, constructions have always 
been completed on time. 

In addition, pre-selling condominiums bears the market risk of having unsold units upon the 
construction completion should the condominium projects were not well-received from customers.  
Sansiri has mitigated the inventory risk by doing in-depth research to develop condominium projects 
suitable for each customer group, as well as initiating attractive sale promotions prior to the construction 
completion to stimulate the sales. Generally, down payment and installments for condominium projects 
are set at 10 to 20% of the selling prices with the balance to be paid upon condominium unit transfer. 
In this regard, there is a risk that some customers will leave down payments and will not transfer the 
condominium units. Sansiri has mitigated the speculative buying risk by setting down payment and 
installments high at 25 to 35% of the selling prices together with introducing the “NPV campaign” 
to stimulate the higher down payment and installments. Customers who join the NPV campaign  
will get the cash discount should they opt to pay the 100% of selling price all at once or pay all the 
installments at once instead of paying installments over the construction period. Essentially, the NPV 
campaign is initiated to discourage speculative buying, and will result in the condominium unit transfer 
to customers as scheduled. As of 31 December 2008, the number of customers who join the NPV 
program was high at 34% of total condominium customers.        

 

Risk Factors

ปัจจัยความเสี่ยง

1.1	ความเสี่ยงจากการขายคอนโดมิเนียมก่อนการก่อสร้าง

การ เสนอ ขาย คอนโดมิเนียม ก่อน เริ่ม การ ก่อสร้าง (Pre-sales) นอกจาก จะ ช่วย ลด ความ เสี่ยง ด้าน การ ตลาด 

และ เพิ่ม ความ ยืด หยุ่น ใน การ ปรับ เปลี่ยน และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ สภาพ การณ์ ที่ เปลี่ยน ไป แล้ว ยัง ช่วย 

ให้ แสน สิริ สามารถ นำ เงิน รับ ค่า งวด จาก ลูกค้า มา ใช้ เป็น เงิน ทุนหมุนเวียน ได้ อีก ด้วย อย่างไร ก็ตาม การ เสนอ ขาย 

คอนโดมิเนียม ก่อน เริ่ม การ ก่อสร้าง ยัง คง มี ความ เสี่ยง ด้าน การ ควบคุม ต้นทุน ก่อสร้าง เนื่องจาก เป็นการ ตั้ง ราคา ขาย 

ก่อน เริ่ม การ ก่อสร้าง จึง มี ความ เป็น ไป ได้ที่ อัตรา กำไร ขั้น ต้น จะ ลด ลง หาก ต้นทุน การ ก่อสร้าง เพิ่ม สูง ขึ้น ทั้งนี้ แสน สิริ 

ได้ ลด ความ เสี่ยง ดัง กล่าว โดย ทำ สัญญา ก่อสร้าง แบบ เบ็ด เสร็จ (Turnkey construction contract) กับ ผู้รับ เหมา 

ทำให้ แสน สิริ สามารถ ควบคุม ต้นทุน ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ อัตรา กำไร ขั้น ต้น ไม่ ได้ รับ ผล กระทบ จาก ความ ผันผวน 

ของ ราคา วัสดุ ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการ คอนโดมิเนียม จะ มี ระยะ เวลา ก่อสร้าง ประมาณ 14 ถึง 26 เดือน แสน สิริ  

มีหน้า ที่ ใน การ ควบคุม การ ก่อสร้าง และ การ ส่ง มอบ โครงการ ให้ ลูกค้า ตาม ที่ กำหนด ด้วย ประสบการณ์ และ ความ 

เช่ียวชาญ ใน การ ก่อสร้าง โครงการ คอนโดมิเนียม มา อย่าง ยาวนาน รวม ท้ัง มี การ ประสาน งาน กับ ผู้รับ เหมา อย่าง ใกล้ ชิด 

ทำให้ แสน สิริ สามารถ แก้ไข ปัญหา ต่างๆ และ ควบคุม ดูแล การ ก่อสร้าง ให้ แล้ว เสร็จ ตาม ตาราง เวลา ท่ี กำหนด มา โดย ตลอด 

นอกจาก นี้ แสน สิริ มี แนวทาง การ ลด ความ เสี่ยง จาก การ ขาย คอนโดมิเนียม ก่อน การ ก่อสร้าง ที่ ไม่ เป็น ไป ตาม 

 แผน งาน ขาย ท่ี กำหนด โดย มุ่ง เน้น การ ทำ วิจัย เชิง ลึก เพ่ือ พัฒนา รูป แบบ โครงการ คอนโดมิเนียม ให้ ตรง กับ ความ ต้องการ  

ของ กลุ่ม ลูกค้า เป้า หมาย ใน แต่ละ ระดับ ราคา พร้อม กับ กระตุ้น ยอด ขาย ผ่าน กิจกรรม ส่ง เสริม การ ตลาด และ การ ขาย ที่ 

เหมาะ สม อย่างไร ก็ตาม โดย ทั่วไป การ ขาย คอนโดมิเนียม ก่อน การ ก่อสร้าง จะ เก็บ เงิน ดาวน์ ใน สัดส่วน ที่ ไม่ สูง นัก 

คือ ประมาณ ร้อย ละ 10 – 20 ของ ราคา ขาย ดัง นั้น จึง ยัง คง มี ความ เสี่ยง จาก การ ที่ ลูกค้า ไม่ ชำระ เงิน ค่า ซื้อ  

ส่วน ที่ เหลือ และ ไม่ โอน กรรมสิทธิ์ ณ วัน ที่ ครบ กำหนด ใน การ นี้ แสน สิริ ได้ ลด ความ เสี่ยง ดัง กล่าว โดย เก็บ เงิน ดาวน์ 

ใน สัดส่วน ท่ี สูง กว่า ค่า เฉล่ีย ของ อุตสาหกรรม โดย เก็บ เงิน ดาวน์ ประมาณ ร้อย ละ 25 – 35 ของ ราคา ขาย พร้อม กับ 

 มี รายการ จูงใจ ให้ ลูกค้า ชำระ เงิน ดาวน์ เป็น จำนวน มาก ยิ่ง ขึ้น ผ่าน โปรแกรม NPV ซึ่ง ลูกค้า จะ ได้ รับ ส่วนลด จาก  

ราคา ขาย หาก เลือก ชำระ เงิน ค่า ซื้อ ห้อง ชุด ทั้งหมด ใน คราว เดียว หรือ ชำระ เงิน ดาวน์ ใน สัดส่วน ที่ สูง ขึ้น ใน คราว เดียว 

ณ วัน ทำ สัญญา แทน การ จ่าย ชำระ เงิน ดาวน์ เป็น งวด ๆ ไป ตาม ระยะ เวลา การ ก่อสร้าง ซ่ึง โปรแกรม NPV น้ี จะ ช่วย 

 ลด จำนวน การ ซื้อ เพื่อ เก็ง กำไร ลง ได้ จำนวน หนึ่ง และ จะ ช่วย ให้ แสน สิริ สามารถ โอน กรรมสิทธิ์ ใน คอนโดมิเนียม ให้  

แก่ ลูกค้า ได้ ตาม แผน งาน ที่ กำหนด ด้วย ทั้งนี้ ใน ปัจจุบัน แสน สิริ มี จำนวน ลูกค้า ที่ ซื้อ โครงการ คอนโดมิเนียม ด้วย 

 รายการ ส่ง เสริม การ ขาย ผ่าน โปรแกรม NPV คิด เป็น ร้อย ละ 34 ของ จำนวน ยูนิต ท่ี ขาย ได้ ของ โครงการ คอนโดมิเนียม 

 ทั้งหมด ของ แสน สิริ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 51)  
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1.2 Land Procurement

Land plots in prime locations at reasonable prices are always first priority of Sansiri’s land  
procurement.  For condominium projects, Sansiri chooses mid-city locations, mainly along both the 
BTS Sky Train and MRT subway lines. The risk of not getting prime locations for condominium  
projects has been mitigated through the extensive network of brokers as well as the large database 
of “Plus Agency”, operated by the wholly-owned subsidiary named Plus Property Company Limited 
(“Plus”).  Being Thailand’s leading property management and brokerage firm, “Plus” is the valuable 
source of property information or “market intelligence” for Sansiri Group. To reduce dependence  
on only condominium market and ensure future growth, Sansiri has expanded the businesses and  
successfully penetrated the single-detached house and townhouse markets. Sansiri acquired land along 
the city’s Outer Ring Road and in suburbs that offer numerous advantages for single home development 
while locating townhouse projects on routes with easy access to the city center.  

1.3 Fluctuation in construction material prices

In 2008, construction material costs have risen by an average of 17.2%, compared to the previous 
year. (Source: Bureau of Trade and Economic Indices). For condominium project development, Sansiri 
has mitigated the risk of higher material costs through the turnkey construction contract with contractors, 
enabling Sansiri to control construction costs effectively. In addition, Sansiri has procured directly 
from the manufacturers of major items such as tiles, sanitary wares, and air conditioners, to achieve 
Economies of Scale for the condominium project development. Furthermore, Sansiri negotiated the 
preset prices to mitigate the risk of fluctuation in construction material prices which directly impact 
the overall construction costs.

For the development of single-detached housing and townhouse projects, Sansiri has mitigated the 
risk of higher material costs through the direct purchase from manufacturers of major items such as 
pile and roof tiles. Consequently, the procurement of material supply has been constantly increased 
to 40% of total construction costs in 2008. In this regard, Sansiri has increased its bargaining power 
and negotiated for more discount on large volume of several projects under construction, leading to 
the better cost management. In order to select the qualified suppliers, Sansiri considers not only the 
competitive price and production capacity but also the raw material sourcing capability to ensure 
the timely delivery of construction materials. Sansiri regularly updates the qualified supplier lists by 
closely monitoring and evaluating the timely delivery of every supplier on a semi-annual basis.

Risk Factors

1.2	ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน

แสน สิริ จะ เลือก ซื้อ ที่ดิน ที่ มี ศักยภาพ สูง ใน การ พัฒนา โดย เลือก ที่ดิน ใน ราคา ที่ เหมาะ สม สำหรับ การ พัฒนา 

โครงการ ประเภท คอนโดมิเนียม แสน สิริ จะ เลือก ทำเล ที่ อยู่ ใจกลาง เมือง โดย ยึด ตาม เส้น ทาง ของ รถ ไฟ ฟ้า บี ที เอส 

และ รถไฟ ฟ้า ใต้ดิน เป็น หลัก ทั้งนี้ แสน สิริ มี ความ เสี่ยง ใน การ ไม่ สามารถ หา ที่ดิน ใน ย่าน ดัง กล่าว มา พัฒนา โครงการ ได้ 

แสน สิริ ได้ ลด ความ เสี่ยง ดัง กล่าว ด้วย การ มี เครือ ข่าย นาย หน้า สรรหา ที่ดิน ใน ทำเล ที่ มี ศักยภาพ มา นำ เสนอ รวม ทั้ง การ 

มี ฐาน ข้อมูล ขนาด ใหญ่ ของ “PlusAgency” ที่ ดำเนิน การ โดย บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด (“พลัส”)  บริษัท 

บริหาร และ จัดการ โครงการ อสังหาริมทรัพย์ ชั้น นำ ซึ่ง มี ฐาน ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ ที่ สร้าง ประโยชน์ อย่าง ยิ่ง ถือ เป็น 

Market intelligence ให้ กับ แสน สิริ ได้ เป็น อย่าง ดี นอกจาก นี้ แสน สิริ ได้ ขยาย ธุรกิจ จน ประสบ ความ สำเร็จ จาก 

การ เจาะ ตลาด บ้าน เด่ียว และ ทา วน์ เÎ้าส์ โดย แสน สิริ เลือก ทำเล ท่ี มี ศักยภาพ บริเวณ เส้น ทาง ของ ถนน วงแหวน รอบ นอก 

รวม ถึง ปริ มณฑล ใน การ พัฒนา โครงการ บ้าน เด่ียว ใน ขณะ ท่ี โครงการ ทา วน์ เÎ้าส์ จะ เลือก ทำเล ท่ี สามารถ เข้า ถึงใจ กลาง 

เมือง ได้ สะดวก

1.3	ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง

ใน ปี 2551 ดัชนี ราคา วัสดุ ก่อสร้าง เพิ่ม ขึ้น ร้อย ละ 17.2 เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ ปี 2550 (ที่มา : สำนัก ดัชนี 

เศรษฐกิจ การ ค้า) ทั้งนี้ แสน สิริ ได้ ลด ความ เสี่ยง อัน เกิด จาก ความ ผันผวน ของ ราคา วัสดุ ก่อสร้าง สำหรับ โครงการ 

คอนโดมิเนียม โดย การ ว่า จ้าง ผู้รับ เหมา ใน ส่วน ของ งาน โครงสร้าง เพียง ราย เดียว และ ทำ สัญญา การ ก่อสร้าง แบบ เบ็ด เสร็จ 

(Turnkey construction contract) ส่ง ผล ให้ แสน สิริ ควบคุม ต้นทุน การ ก่อสร้าง ได้ เป็น อย่าง ดี นอกจาก นี้ แสน สิริ  

ได้ จัด ซื้อ วัสดุ ก่อสร้าง สำหรับ การ พัฒนา โครงการ คอนโดมิเนียม ใน บาง รายการ ที่ สามารถ จัด ซื้อ จาก ผู้ ผลิต โดยตรง 

ซ่ึง ได้ รับ ประโยชน์ จาก การ ส่ัง ซ้ือ เป็น จำนวน มาก (Economies of Scale) เช่น กระเบ้ือง สุขภัณฑ์ เคร่ือง ปรับ อากาศ  

เป็นต้น ยิ่ง ไป กว่า นั้น แสน สิริ สามารถ กำหนด ราคา ส่ง มอบ วัสดุ ก่อสร้าง ไว้ ล่วง หน้า เพื่อ ลด ความ ผันผวน ของ ราคา 

วัสดุ ก่อสร้าง ซึ่ง จะ ส่ง ผล กระทบ โดยตรง ต่อ ต้นทุน การ ก่อสร้าง

ใน ส่วน ของ โครงการ บ้าน เดี่ยว และ โครงการ ทา วน์ เÎ้าส์ แสน สิริ ลด ความ เสี่ยง จาก ความ ผันผวน ของ ราคา วัสด ุ

 ก่อสร้าง โดย จัด ซื้อ วัสดุ ก่อสร้าง บาง รายการ จาก ผู้ ผลิต โดยตรง เช่น เสา เข็ม หลังคา เป็นต้น คิด เป็น สัดส่วน มาก 

ถึง ร้อย ละ 40 ของ ต้นทุน ค่า ก่อสร้าง ท้ังหมด ท้ังน้ี แสน สิริ ได้ รับ ประโยชน์ จาก การ ท่ี มี โครงการ ท่ี อยู่ ระหว่าง ดำเนิน งาน  

ก่อสร้าง จึง มี อำนาจ ต่อ รอง ผู้ ผลิต ใน การ กำหนด ราคา เนื่องจาก ต้อง สั่ง ซื้อ วัสดุ ก่อสร้าง ใน ปริมาณ มาก นอกจาก นี้ 

แสน สิริ ได้ กำหนด ราคา ส่ง มอบ วัสดุ ก่อสร้าง ไว้ ล่วง หน้า (เฉพาะ ส่วน ที่ แสน สิริ จัด ซื้อ จาก ผู้ ผลิต โดยตรง) ทั้งนี้ 

แสน สิริ มี หลัก เกณฑ์ คัด เลือก ผู้ ผลิต และ ผู้ ค้า ราย ใหญ่ โดย มี การ เปรียบ เทียบ ราคา ตลาด เพื่อ เลือก ราคา ที่ เหมาะ สม  

ประเมิน กำลัง ผลิต และ ศักยภาพ ใน การ จัดหา วัตถุดิบ เพื่อ ให้ มั่นใจ ว่า ผู้ ค้า สามารถ จัดหา วัสดุ ได้ ตรง ตาม มาตรฐาน 

ตาม ปริมาณ ที่ กำหนด และ สามารถ ส่ง มอบ ภายใน ระยะ เวลา ที่ กำหนด โดย จะ ทำการ ประเมิน ผล งาน ของ ผู้ ค้า แต่ละ 

ราย ทุก 6 เดือน เพื่อ ให้ เกิด ความ มั่นใจ ว่า ผู้ ค้า ราย นั้น ยัง คง ปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน ที่ แสน สิริ กำหนด ไว้  
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1.4 A Shortage of Contractors

Sansiri and subsidiaries have successfully launched housing projects in various locations, leading 
to several active projects in progress.  Sansiri mitigates the risk of contractor shortage by establishing 
good relationship with a group of contractors to create a valuable database. Following the preliminary 
selection process, Sansiri evaluates the construction capability to ensure the right and timely construction.  
Having several small contractors for a single project provides more flexibility but introduces some 
difficulties in coordination with the associated risk of late or wrong construction delivery. Sansiri 
mitigates these risks through the closely monitoring and meticulously inspecting by Quality Control 
Department to ensure the high standard of every housing project. Banking on our efficient operational 
system and transparent selection process, Sansiri has a list of qualified contractors, including more 
than 80 medium and large contractors to ensure high standard housing projects. 

In 2008, Sansiri held the QC Award ceremony to motivate contractors to deliver high quality and 
timely construction.  The award-winning contractor will receive certain privilege, such as the reduction 
in retention amount.   

1.5 A Change in Interest Rates and Accessibility to Sources of Fund 

In 2008, interest rate decreased further as a result of the global and local economic slowdown, 
whereas commercial banks maintain prudent lending policy, creating some difficulties in obtaining 
project-financing loans for some developers. Sansiri has established good relationship with various 
commercial banks and always negotiates to get the competitive pricing of project financing loans.  
In any case, all of current projects are secured by project financing loans and other credit facilities 
made available by domestic financial institutions.     

In 2009, it is expected that interest rate will remain low with downward trend. Consequently, the 
lower interest rate would have a beneficial effect on the Company’s cost of debt as all project financing 
loans are carrying floating interest rate.  

Risk Factors

1.4	ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา

ปัจจุบัน แสน สิริ และ บริษัท ใน เครือ มี โครงการ บ้าน เดี่ยว และ ทา วน์ เÎ้าส์ ระหว่าง การ ดำเนิน การ ก่อสร้าง อยู่  

เป็น จำนวน มาก ส่ง ผล ให้ แสน สิริ มี ความ เสี่ยง ใน กรณี ที่ ไม่ สามารถ จัดหา ผู้รับ เหมา มา ดำเนิน การ ก่อสร้าง ให้ เป็น ไป  

ตาม แผน งาน ที่ กำหนด  อย่างไร ก็ตาม แสน สิริ ลด ความ เสี่ยง ดัง กล่าว ด้วย การ สร้าง ความ สัมพันธ์ อัน ดี กับ ผู้รับ เหมา 

เพ่ือ เป็น ฐาน ข้อมูล ท่ี สำคัญ ใน การ จัดหา ผู้รับ เหมา ใน การ พัฒนา โครงการ ท่ี อยู่ อาศัย ใน ลำดับ ต่อ ไป ใน เบ้ือง ต้น แสน สิริ  

จะ คัด เลือก ผู้รับ เหมา โดย พิจารณา จาก ความ สามารถ ใน การ ดำเนิน งาน ภาย ใต้ งบ ประมาณ และ มาตรฐาน ที่ แสน สิริ  

กำหนด ทั้งนี้ การ มี ผู้รับ เหมา ราย ย่อย หลาย ราย จะ ก่อ ให้ เกิด ความ ยืด หยุ่น ใน การ ดำเนิน งาน ก่อสร้าง ซึ่ง จะ สามารถ 

ปรับ เปลี่ยน ให้ ตอบ สนอง ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ของ สภาวะ การณ์ ได้ อย่าง ทัน ท่วงที อย่างไร ก็ ดี อาจ เกิด ความ ยุ่ง ยาก  

ใน การ ติดต่อ ประสาน งาน และ ยัง มี ความ เสี่ยง จาก การ ที่ ผู้รับ เหมา ไม่ สามารถ ดำเนิน งาน ให้ เป็น ไป ตาม ที่ กำหนด ไว้  

ดัง นั้น แสน สิริ จึง ลด ความ เสี่ยง ดัง กล่าว ด้วย การ มี หน่วย งาน ตรวจ สอบ และ ควบคุม คุณภาพ เพื่อ ให้ ลูกค้า มั่นใจ ได้ ว่า 

ที่ อยู่ อาศัย ใน ทุก โครงการ ของ แสน สิริ และ บริษัท ใน เครือ จะ มี คุณภาพ สูง ตาม มาตรฐาน และ สามารถ ส่ง มอบ ภายใน 

ระยะ เวลา ที่ กำหนด ทั้งนี้ แสน สิริ จะ เลือก ผู้รับ เหมา ที่ มี ประสิทธิภาพ ดี เพื่อ เก็บ เป็น ฐาน ข้อมูล สำหรับ การ คัด เลือก 

ผู้รับ เหมา ก่อสร้าง ใน โครงการ ต่อ ไป นอกจาก นี้ การ ทำงาน ที่ มี กำหนด มาตรฐาน แน่นอน และ มี ความ โปร่งใส ใน  

การ คัด เลือก ผู้รับ เหมา ส่ง ผล ให้ ปัจจุบัน แสน สิริ มี ผู้รับ เหมา มาก กว่า 80 ราย ท่ี มี ศักยภาพ สูง และ สามารถ ปฏิบัติ งาน  

ตรง ตาม มาตรฐาน ที่ กำหนด มา ร่วม งาน กับ แสน สิริ เพิ่ม ขึ้น อย่าง ต่อ เนื่อง 

ยิ่ง ไป กว่า นั้น ใน ปี 2551 แสน สิริ ได้ จัด งาน มอบ รางวัล (QC Award) แก่ ผู้รับ เหมา เพื่อ สร้าง แรง จูงใจ ให้ 

แก่ ผู้รับ เหมา ใน การ พัฒนา โครงการ ให้ ได้ คุณภาพ มาตรฐาน และ ส่ง มอบ งาน ภายใน ระยะ เวลา ที่ กำหนด โดย รางวัล 

ที่ ได้ รับ จะ มี ส่วน ช่วย ให้ ผู้รับ เหมา มี ความ คล่อง ตัว ทางการ เงิน มาก ขึ้น เช่น การ ลด เงิน ประกัน ผล งาน หรือ การ ลด 

สัดส่วน เงิน เพื่อ วาง เป็น หลัก ประกัน ให้ แก่ แสน สิริ ก่อน ดำเนิน งาน ก่อสร้าง 

1.5	ความเสี่ยงของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

อัตรา ดอก เบี้ย เงิน กู้ ยืม ใน ปี 2551 มี อัตรา ลด ลง เนื่องจาก ภาวะ เศรษฐกิจ โลก และ เศรษฐกิจ ภายใน ประเทศ อยู่ ใน  

ภาวะ ชะลอ ตัว อย่างไร ก็ตาม ธนาคาร พาณิชย์ ยัง มี ความ เข้ม งวด ใน การ อนุมัติ สิน เช่ือ ซ่ึง ทำให้ ผู้ ประกอบ การ บาง ราย 

 เข้า ถึง แหล่ง เงิน ทุน เพ่ือ นำ มา พัฒนา โครงการ ได้ ยาก ข้ึน แสน สิริ เพ่ิม ศักยภาพ ใน การ เข้า ถึง แหล่ง เงิน ทุน ด้วย การ สร้าง  

พันธมิตร ทาง ธุรกิจ กับ ธนาคาร พาณิชย์ หลาย แห่ง เพ่ือ เปรียบ เทียบ ข้อ เสนอ ท่ี มี ต้นทุน เหมาะ สม ท่ีสุด ท้ังน้ี ทุก โครงการ  

ของ แสน สิริ ที่ ดำเนิน การ ใน ปัจจุบัน ล้วน ได้ รับ การ สนับสนุน จาก สถาบัน การ เงิน ใน ประเทศ ครบ ถ้วน แล้ว  

ใน ปี 2552 อัตรา ดอก เบี้ย ยัง คง อยู่ ใน ระดับ ต่ำ และ ไม่มี แนว โน้ม การ ปรับ ขึ้น อัตรา ดอก เบี้ย อย่าง เห็น ได้ชัด 

จะ เห็น ได้ ว่า แนว โน้ม อัตรา ดอก เบ้ีย ใน ระดับ ต่ำ เช่น น้ี ส่ง ผล เชิง บวก ต่อ ต้นทุน ทางการ เงิน ของ แสน สิริ เป็น อย่าง ดี เน่ืองจาก  

เงิน กู้ ทั้งหมด เป็น อัตรา ดอก เบี้ย ลอยตัว (Floating rate) 
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1.6 Unsold units 

Currently, Sansiri plans construction progress based on sales forecast, which has been regularly 
updated by sales and marketing team. However, the economic slowdown could lead to decreasing sales 
and temporary unsold housing stock. Sansiri has mitigated the inventory risk through the efficient 
inventory management. To enhance the ability to cope with the changing environment, the single-detached 
housing and townhouse projects have been phased with both pre-built houses and semi pre-built houses 
available for sale. Consequently, Sansiri could adjust the construction plan correspondingly to the 
decreasing housing demand as well as to modify the housing projects in the next phase to satisfy the 
changing consumer preferences and affordability. For condominium projects, Sansiri always conducts 
the in-depth research on consumer behavior before launching any projects and initiates the attractive 
sales promotion to stimulate sales transaction.       

Risk Factors

1.6	ความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือ

ปัจจุบัน แสน สิริ กำหนด จำนวน ยูนิต ที่ ต้อง พัฒนา ใน แต่ละ โครงการ ให้ สอดคล้อง กับ ประมาณ การ ยอด ขาย  

โดย ประมาณ การ ยอด ขาย จะ ได้ มา จาก ส่วน งาน ขาย และ การ ตลาด ซึ่ง ได้ ติดตาม ภาวะ ตลาด อย่าง ใกล้ ชิด อย่างไร ก็ ดี 

ภาวะ เศรษฐกิจ ที่ ไม่ เอื้อ อำนวย อาจ ส่ง ผล กระทบ ให้ ยอด ขาย ไม่ เป็น ไป ตาม ประมาณ การ ทำให้ อาจ มี จำนวน ยูนิต ที่ 

สร้าง เสร็จ เหลือ ขาย ใน บาง ขณะ โดย แสน สิริ ได้ ลด ความ เสี่ยง จาก การ มี สินค้า คง เหลือ ด้วย การ บริหาร สินค้า คง เหลือ 

ให้ มี ประสิทธิภาพ มาก ยิ่ง ขึ้น กล่าว คือ สำหรับ โครงการ บ้าน เดี่ยว และ ทา วน์ เÎ้าส์ จะ เน้น การ พัฒนา โครงการ เป็น 

ราย เฟส เพื่อ ช่วย ให้การ บริหาร งาน ก่อสร้าง มี ประสิทธิภาพ มาก ยิ่ง ขึ้น ใน กรณี ที่ ยอด ขาย ไม่ เป็น ไป ตาม ประมาณ การ 

แสน สิริ สามารถ ปรับ แผน งานการ ก่อสร้าง ได้ อย่าง ทัน ท่วงที หรือ ใน กรณี ที่ พฤติกรรม ของ กลุ่ม ลูกค้า มี การ เปลี่ยนแปลง 

อย่าง มี นัย สำคัญ แสน สิริ จะ สามารถ ปรับ รูป แบบ บ้าน ให้ เหมาะ กับ วิถี การ ดำเนิน ชีวิต ที่ เปลี่ยน ไป ได้ หรือ ใน กรณี ที่ 

ความ สามารถ ใน การ ซื้อ ของ กลุ่ม ลูกค้า ลด ลง แสน สิริ จะ สามารถ ปรับ ลด ขนาด บ้าน ให้ มี ราคา ขาย ต่อ หน่วย เหมาะ สม 

กับ กำลัง ซื้อ ของ กลุ่ม ลูกค้า เป้า หมาย ได้ เป็น อย่าง ดี สำหรับ โครงการ คอนโดมิเนียม แสน สิริ มี แนวทาง การ ลด ความ 

เสี่ยง จาก การ มี ยูนิต เหลือ ขาย โดย มุ่ง เน้น การ ทำ วิจัย เชิง ลึก เพื่อ พัฒนา รูป แบบ ของ โครงการ คอนโดมิเนียม ให้ ตรง กับ 

ความ ต้องการ ของ กลุ่ม ลูกค้า เป้า หมาย นอกจาก นี้ แสน สิริ ยัง เน้น การ จัด กิจกรรม ส่ง เสริม การ ขาย ที่ สอดคล้อง กับ 

ความ ต้องการ ของ ลูกค้า ใน ขณะ นั้น เพื่อ กระตุ้น การ ตัดสิน ใจ ซื้อ ของ กลุ่ม ลูกค้า
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โครงสร้างการถือหุ้น

1.หลักทรัพย์ของบริษัท:หุ้นสามัญ

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2551)เท่ากับ19,238,471,822.56บาท

เรียกชำระแล้ว6,307,130,801.76บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ1,473,628,692หุ้นมูลค่าหุ้นละ4.28บาท

2.หลักทรัพย์อื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการESOP#5/2549

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่11/2549เมื่อวันที่20เมษายน2549ได้มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอ

ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทแสนสิริจำกัด

(มหาชน)และบริษัทย่อยของบริษัทครั้งที่5(โครงการESOP#5/2549)โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1.จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย: 52,820,000หน่วย

2.อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ1หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้1หุ้น

3.ราคาการใช้สิทธิ(ต่อหน่วย) : 5.-บาท

4.จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น : 52,820,000หุ้น

5.อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายเหตุ:

(1)บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต.แล้วแต่ยังมิได้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ภายใต้โครงการESOP#5/2549

(2)ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตามโครงการESOP#4สิ้นสุดระยะเวลาใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่10กรกฎาคม2551

ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายนี้แต่อย่างใดดังนั้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยัง 

ไม่ได้ใช้สิทธิตามโครงการESOP#4จำนวน16,906,846หน่วยและหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการESOP#4จำนวน

22,131,232หุ้นเป็นอันยกเลิกนับต้ังแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวโดยคณะกรรมการจะได้พิจารณา 

นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นจำนวนดังกล่าวต่อไป

Shareholders Structure and Management โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Shareholders Structure

1. The Company’s Securities : Ordinary Shares

The Company’s registered capital, as of 31 December 2008, is 19,238,471,822.56 baht, that paid-up 
of 6,307,130,801.76 baht by divided into 1,473,628,692 ordinary shares at the par value of 4.28 baht 
per share.

2. Other Securities

The Ordinary Share-Purchase Warrants which offer to the Directors and Employees of the Company 
and its Subsidiaries (ESOP # 5/2006)

The Annual General Meeting of Shareholders # 11/2006 held on 20 April 2006 had approved the 
Plan to Issue and Offer the Ordinary Share- Purchase Warrants to the Directors and Employees of 
Sansiri Public Company Limited and its Subsidiaries # 5 (ESOP # 5/2006), summarized as follows:

1. Total number of warrants offered : 52,820,000 units
2. Exercise ratio : 1 unit per 1 ordinary share
3. Exercising price  : 5 baht per 1 ordinary share
4. Total number of shares reserved : 52,820,000 shares
 for exercising right  
5. Maturity   : 5 years from the closing date of issuance warrants
 
Remark :

 (1) The ESOP # 5/2006 Plan had approved by the Office of SEC, but the Company had not yet issued and offered 

the warrant under this Plan.

(2) The exercising period of warrants issued and offered under the ESOP # 4 Plan is expired since 10 July 2008, 

but there were no warrant holders exercised at this last exercising period. Therefore, the warrants being unexercised 

under the ESOP # 4 Plan, totaling 16,906,846 units and the shares reserved for the exercising right of warrant, totaling 

22,131,232 shares would be canceled on the said expiration date. The Board of Directors will propose to decrease the 

registered capital of the Company by canceling the said shares for the shareholder’s approval.



Annual Report 2008 รายงานประจำป ี2551

Shareholders Structure 
and Management

86
NextContentPrevious

โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ

87
NextContentPrevious

3. Shareholders

The ten largest shareholders, according to the registry of shareholders as of 25 February 2008  
(the closing date for the shares register - xo) are as follows:

No. Name of Shareholder  Number of 
shares

Proportion of  
shares holding %  
of paid-up capital

 1 TRENDY PLAN INVESTMENTS LIMITED 198,274,400  13.46

 2 THAI NVDR CO., LTD. 178,243,401  12.10 

 3 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 129,083,333  8.76

 4 CHASE NOMINEES LIMITED 42 104,131,300  7.07

 5 WIRIYA INSURANCE CO., LTD.  95,398,600  6.47 

 6 FINANSA LIFE ASSURANCE CO., LTD.  69,572,800  4.72

 7 NATURAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED  62,721,231  4.26 

 8 UBS AG SINGAPORE, BRANCH-PB  
SECURITIES CLIENT CUSTODY

 37,200,900  2.52 

 9 MR. DIREK WINICHBUTR  25,630,000  1.74 

 10 STARWOOD THAILAND COUNTRY FUND 1  25,028,833  1.70 

 Total 925,284,798 62.80

Remark : 1/Thai NVDR Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the SET, is responsible for executing the purchase 
or sale of those listed Company shares whose investors wish to trade through NVDRs. This service is offered to all, 
irrespective of the number of securities held or the holder’s nationality. NVDR holders receive the same full financial 
benefits as they would receive by investment directly in shares (i.e. dividends, rights, and warrants). However, there 
are no voting rights for NVDR holders except in motions involving delisting. The investor can find the report of 
investment in securities of Thai NVDR Co., Ltd. at www.set.or.th/nvdr/ that shown the proportion of investment as at 
the end of the working day prior to the date on which the investor’s checking.

4. Dividend Payment Policy

The Company’s dividend policy is to pay dividend at the rate of approximately 50% of its  
consolidated net income after deduction of all reserves as required by laws and the Company.  
However, such dividend payment shall be conformed to the law and the Articles of Association of the 
Company as well as subject to the Company and its affiliates’ cash flow and investment plans, including 
justifications and other future considerations as deem appropriate.

3.ผู้ถือหุ้น

รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด10อันดับแรกจากข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดณวันท่ี25กุมภาพันธ์2552

(วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นXO)มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ
ของทุนชำระแล้ว

1 TRENDYPLANINVESTMENTSLIMITED 198,274,400 13.46

2 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัด 178,243,401 12.10

3 UOBKAYHIANPRIVATELIMITED 129,083,333 8.76

4 CHASENOMINEESLIMITED42 104,131,300 7.07

5 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด 95,398,600 6.47

6 บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิตจำกัด 69,572,800 4.72

7 บริษัทแนเชอรัลพาร์คจำกัด(มหาชน) 62,721,231 4.26

8 UBSAGSINGAPORE,BRANCH-PBSECURITIESCLIENTCUSTODY 37,200,900 2.52

9 นายดิเรกวินิชบุตร 25,630,000 1.74

10 กองทุนเปิดสตาร์วูดไทยแลนด์คันทรี 1 25,028,833 1.70

ยอดรวม 925,284,798 62.80

หมายเหตุ:1/บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจโดยการออก

ตราสารเอ็นวีดีอาร์ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุนและนำเงินได้จากการขาย 

เอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิ

ประโยชน์ทางการเงิน(FinancialBenefit)ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลสิทธิใน

การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ(Warrant)แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่กรณีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์(Delist)ทั้งนี้ข้อมูลการลงทุนของบริษัท

ไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดสามารถค้นหาได้จากwww.set.or.th/nvdr/ โดยข้อมูลการลงทุนดังกล่าวจะแสดงสัดส่วนการลงทุนณส้ินวันทำการ

ก่อนหน้าวันที่ผู้ลงทุนตรวจสอบข้อมูล

4.นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณร้อยละ50ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท 

ท่ีกฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

ของบริษัทและจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็น

และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
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Management

1. Management Structure
(as of 1 February 2009)

Organization Chart Sansiri Public Company Limited

Remark : *The Executives according to the definition under the Notification of the Office of SEC

Executive Committee*

Chief Executtive Officer*

President*

Senior Executive 
Vice President*

Board of Directors*
Audit Committee*

Internal Audit

New Business
Development Department

Oraganization
Development 
Department

Human Resources 
and Administration 

Department

Project Management
Division (High Rise)

Marketing and Product
Department Division 

(High Rise)

Research and Business 
Development  
Department

Project Management
Division (Low Rise)

Product Development 
Department (Low Rise)

Marketing
Department 
(High Rise)

Sales
Management
Department 
(Low Rise)

Project 
Management

and Marketing
Department 

(Low Rise 1)

Project 
Management
and Marketing
Department 

(Low Rise 2)

Project 
Management

and Marketing
Department 

(Low Rise 3)

Project 
Management

and Marketing
Department 

(Low Rise 4)

Project 
Management

and Marketing
Department 
(Red Lotus)

Project 
Procurement
Department

Project 
Management
Department

(High Rise 1)

Project 
Management
Department

(High Rise 2)

Product 
Development 
Department 
(High Rise)

Home  
Care

Department

Government
Affairs

Department

Quality
Control

Department

Information 
Technology 
Department

Corporate Planning  
and Investor Relations 

Department
Estimation
Department

Project Support  
Division

Customer Relations 
Department

Finance 
Department

Executive Vice President
Research, Business Development

and Project Management Division*

Executive Vice President
Accounting Department*

Executive Office Legal Office

Marketing 
Department 

Compensation Committee*

การจัดการ

1.โครงสร้างการจัดการ
(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่1กุมภาพันธ์2552)

ผังการจัดการองค์กรบริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

หมายเหตุ:* ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริหาร*

ประธานอำนวยการ*

กรรมการผู้จัดการ*

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส*

คณะกรรมการบริษัท*

คณะกรรมการตรวจสอบ*

ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
และองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ

สายงานบริหาร
โครงการแนวสูง

สายงานการตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โครงการแนวสูง

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาธุรกิจ

สายงานบริหาร
โครงการแนวราบ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงการแนวราบ

ฝ่ายการตลาด
โครงการ 
แนวสูง

ฝ่ายบริหาร
การขาย 
โครงการ
แนวราบ

ฝ่ายบริหาร
โครงการและ
การตลาด
แนวราบ1

ฝ่ายบริหาร
โครงการและ
การตลาด
แนวราบ2

ฝ่ายบริหาร
โครงการและ
การตลาด
แนวราบ3

ฝ่ายบริหาร
โครงการและ
การตลาด
แนวราบ4

ฝ่ายบริหาร
โครงการและ
การตลาด
เรดโลตัส

ฝ่ายจัดซื้อ 
ส่วนโครงการ

ฝ่ายบริหาร
โครงการ
แนวสูง1

ฝ่ายบริหาร
โครงการ
แนวสูง2

ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

โครงการแนวสูง

ฝ่าย
โฮมแคร์

ฝ่ายรัฐกิจ
สัมพันธ์

ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายวางแผนองค์กร
และผู้ลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายประเมิน 
ราคากลาง

สายงานสนับสนุน 
โครงการ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานวิจัย,พัฒนาธุรกิจ
และบริหารโครงการ*

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี*

สำนักบริหาร สำนักกฎหมาย

ฝ่ายการตลาด

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน*
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1. Management Structure
 
The Company’s management structure consists of the Board of Directors, the Audit Committee, 

the Compensation Committee, and the Executive Committee, which are described below:

(a) Board of Directors, consists of 10 directors, namely: 

(as of 31 December 2008)

 Board Members  Positions

 1. Mr. Kovit  Poshyananda  Chairman of the Board (Independent Director)

 2. Mr. Apichart  Chutrakul  Vice-Chairman

 3. Mr. Mana  Noppun  Independent Director

 4. Mr. Jesadavat  Priebjrivat  Independent Director

 5. Mr. Wirat  Uanarumit  Independent Director

 6. Mr. Srettha  Thavisin  Director/President

 7. Mr. Wanchak  Buranasiri  Director

 8. Mr. Kriengkrai  Thiennukul  Director

 9. Mrs. Nujchanart  Panthawangkun  Director

 10. Mr. Porntat  Amatavivadhana  Independent Director

 Moreover, in 2008, the changing of the Company’s directors were as follows:
 The directors who resigned from their offices
 1. Mr. Dnuja Sindhvananda registered the resignation from the position of director on 14  

  May 2008.
 2. Mr. Thalin Aeimtitiwat registered the resignation from the position of director on 14 May 2008.
 3. Mr. Nopporn Boonthanom registered the resignation from the position of director on 14  

  May 2008.
 4. Mr. Chittin Sibunruang registered the resignation from the position of director on 13 June 2008.
 5. Mr. Visarl Chowchuvech registered the resignation from the position of director on 13 June 2008.
 6. Miss Chitra Srisakorn registered the resignation from the position of director on 13 June 2008.

1.โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit 

Committee)คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน(CompensationCommittee)และคณะกรรมการบริหาร

(ExecutiveCommittee)ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

(ก)คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน10คนได้แก่

(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2551)

รายชื่อ ตำแหน่ง

 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/กรรมการผู้จัดการ

 7.นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ

 8.นายเกรียงไกร เธียรนุกุล กรรมการ

 9.นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร กรรมการ

10.นายพรทัต อมตวิวัฒน์ กรรมการอิสระ

 อนึ่งบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างปี2551ดังนี้

 กรรมการลาออกจากตำแหน่งได้แก่

 1.นายดนุชาสินธวานนท์จดทะเบียนออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่14พฤษภาคม2551

 2.นายฒาลินเอี่ยมฐิติวัฒน์จดทะเบียนออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่14พฤษภาคม2551

 3.นายนพพรบุญถนอมจดทะเบียนออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่14พฤษภาคม2551

 4.นายจิตตินสีบุญเรืองจดทะเบียนออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่13มิถุนายน2551

 5.นายวิศาลเชาวน์ชูเวชชจดทะเบียนออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่13มิถุนายน2551

 6.นางสาวจิตราศรีสาครจดทะเบียนออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่13มิถุนายน2551
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 The directors who were appointed to fulfill the position vacated
 1. Mr. Wirat Uanarumit registered as a director to replace Mr. Dnuja Sindhvananda on 14 May 2008.
 2. Mr. Kriengkrai Thiennukul registered as a director to replace Mr. Thalin Aeimtitiwat on 14  

  May 2008.
 3. Mrs. Nujchanart Panthawangkun registered as a director to replace Mr. Nopporn Boonthanom 

  on 14 May 2008.
 4. Mr. Mana Noppun registered as a director to replace Mr. Chittin Sibunruang on 13 June 2008.
 5. Mr. Jesadavat Priebjrivat registered as a director to replace Mr. Visarl Chowchuvech on 13  

  June 2008.
 6. Mr. Porntat Amatavivadhana registered as a director to replace Miss Chitra Srisakorn on 13  

  June 2008.

 Authorized Directors
 As of 31 December 2008, the directors of the Company whose signatures binding the Company 

have been Mr. Apichart Chutrakul, Mr. Srettha Thavisin, Mr. Wanchak Buranasiri, two of three directors 
co-sign with the Company’s seal affixed.

 
 Scope of Authority and Responsibilities of the Board of Directors
 According to corporate regulations, the Board of Directors is authorized to make decisions 

and ensure that the activities of the Company conform to the objectives and rules of the Company, 
resolutions of shareholders meetings, and all relevant laws. This decision-making power does not 
include matters that the law and regulations of the Securities Exchange Commission and the Stock 
Exchange of Thailand specify must first be approved by a meeting of shareholders. The corporate 
regulations permit the Board of Director to appoint an Executive Committee that controls the daily 
affairs of the Company in accordance with the policies and budget approved by the Board of Directors 
and any other matters assigned to it by the Board. Included in these activities are operations that fall 
within the scope of responsibility assigned to the Executive Committee and screening of other matters 
beyond that scope for the Board of Directors to consider. The corporate regulations, moreover, 
authorize the Board of Directors to appoint other committees to assist the Board in its managerial 
responsibilities.

 กรรมการซึ่งเข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้แก่

 1.นายวิรัตน์เอื ้อนฤมิตจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการสืบแทนนายดนุชาสินธวานนท์เมื่อวันที่14 

  พฤษภาคม2551

 2.นายเกรียงไกรเธียรนุกุลจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการสืบแทนนายฒาลินเอี่ยมฐิติวัฒน์เมื่อวันที่14 

  พฤษภาคม2551

 3.นางนุชนาถปัณฑวังกูรจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการสืบแทนนายนพพรบุญถนอมเมื่อวันที่14 

  พฤษภาคม2551

 4.นายมานะนพพันธ์จดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการสืบแทนนายจิตตินสีบุญเรืองเมื ่อวันที ่13 

  มิถุนายน2551

 5.นายเจษฎาวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์จดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการสืบแทนนายวิศาลเชาวน์ชูเวชช 

  เมื่อวันที่13มิถุนายน2551

 6.นายพรทัตอมตวิวัฒน์จดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการสืบแทนนางสาวจิตราศรีสาครเมื่อวันที่13

  มิถุนายน2551

 การลงนามผูกพันบริษัท

 ตามหนังสือรับรองบริษัท(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2551)ระบุให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลง

ลายมือชื่อแทนบริษัทคือนายอภิชาติจูตระกูล,นายเศรษฐาทวีสิน,นายวันจักร์บุรณศิริสองในสามคนนี้

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงาน 

ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายเว้นแต่การตัดสินใจหรือ 

การดำเนินงานในเร่ืองท่ีตามกฎหมายประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะ

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะดำเนินการได้โดยที่ข้อบังคับของบริษัทได้ให้อำนาจคณะกรรมการ 

บริษัทที่จะแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหาร(คณะกรรมการบริหาร)เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัท

ให้เป็นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกิจการอื่นใดตามที่ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่งได้แก่การอนุมัติการดำเนินงานตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว ้

และการกลั่นกรองเรื่องใดๆที่อยู่นอกเหนือขอบอำนาจของตนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ข้อบังคับได้ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทำงานอื่นใดเพื่อช่วยเหลือ

คณะกรรมการในการบริหารงานได้ด้วย
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(b) Audit Committee
 
 The Audit Committee is constituted in such a way as to be independent of the Company’s 

management. All members of the Audit Committee are qualified individuals and independent directors 
who possess the qualifications stipulated by the Stock Exchange of Thailand. 

 
 Presently, the Audit Committee consists of 3 directors who are not take part in the management 

of the Company or majority shareholder of the Company, and 1 secretary, namely:

(as of 31 December 2008)

  Name  Positions

1. Mr. Mana   Noppun  Chairman of the Audit Committee

2. Mr. Jesadavat  Priebjrivat  Member of the Audit Committee

3. Mr. Wirat   Uanarumit  Member of the Audit Committee

Remark :  Secretary to the Audit Committee has been Mr. Thalin Aeimtitiwat

 Moreover, in 2008, the changing of the Audit Committee were as follows:
 The member of Audit Committee who vacated office
 1. Mr. Visarl Chowchuvech vacated office from the Chairman of the Audit Committee on  

  6 June 2008.
 2. Miss Chitra Srisakorn vacated office from a member of the Audit Committee on 6 June 2008.
 3. Mr. Dnuja Sindhvananda vacated office from a member of the Audit Committee on 29 April 2008.

 The member of Audit Committee who were appointed to fulfill the position vacated
 1. Mr. Mana Noppun were appointed as the Chairman of the Audit Committee to replace  

  Mr. Visarl Chowchuvech on 12 June 2008.
 2. Mr. Jesadavat Priebjrivat were appointed as a member of the Audit Committee to replace  

  Miss Chitra Srisakorn on 12 June 2008.
 3. Mr. Wirat Uanarumit were appointed as a member of the Audit Committee to replace  

  Mr. Dnuja Sindhvananda on 12 May 2008.

 Scope of Authority and Responsibilities of the Audit Committee
 The Audit Committee of the Company has the scope of duties and responsibilities to the Board  

 of Directors on the following matters:
 (1) To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate;
 (2)  To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that  

  they are suitable and efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well  
  as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit;

 

(ข)คณะกรรมการตรวจสอบ(AuditCommittee)

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน3คนและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ1คนได้แก่

(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2551)

รายชื่อ ตำแหน่ง

1.นายมานะ  นพพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

3.นายวิรัตน์  เอื้อนฤมิต กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคือนายฒาลินเอี่ยมฐิติวัฒน์

 อนึ่งบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบในระหว่างปี2551ดังนี้

 กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งได้แก่

 1.นายวิศาลเชาวน์ชูเวชชพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่6มิถุนายน2551

 2.นางสาวจิตราศรีสาครพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่6มิถุนายน2551

 3.นายดนุชาสินธวานนท์พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่29เมษายน2551

 กรรมการตรวจสอบซึ่งเข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้แก่

 1.นายมานะนพพันธ์เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบสืบแทนนายวิศาลเชาวน์ชูเวชชเมื่อวันที่ 

  12มิถุนายน2551

 2.นายเจษฎาวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบสืบแทนนางสาวจิตราศรีสาครเมื่อวันที่

  12มิถุนายน2551

 3.นายวิรัตน์เอ้ือนฤมิตเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบสืบแทนนายดนุชาสินธวานนท์เม่ือวันท่ี12พฤษภาคม2551

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

 คณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

 (1)สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 (2)สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internalcontrol)และระบบการตรวจสอบภายใน(internal

  audit)ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ังโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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 (3)  To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the 
   Exchange’s regulations, and the laws relating to the Company’s business;

 (4)  To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and 
  to propose such person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting  
  with an auditor at least once a year;

 (5)  To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of 
  interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, 
  and are reasonable and for the highest benefit of the Company;

 (6)  To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report  
  which must be signed by the audit committee’s chairman and consist of at least the  
  following information:

  (a)  An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s  
   financial report,

  (b)  An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
  (c)  An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s  

   regulations, or the laws relating to the Company’s business,
  (d)  An opinion on the suitability of an auditor,
  (e)  An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
  (f)  The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by  

   each committee member,
  (g)  An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance  

   of duties in accordance with the charter, and
  (h)  Other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be  

   known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and  
   responsibilities assigned by the Company’s board of directors; and

 (7) To perform any other act as assigned by the Company’s Board of Directors, with the  
  approval of the Audit Committee.

 
In its performance of duties as described above, the Audit Committee must be directly responsible 

to the Company’s Board of Directors, while the Company’s Board of Directors shall remain responsible 
to third parties for the operations of the Company.

The term of office for the Chairman of the Audit Committee and members of the Audit Committee 
is 3 years (including the additional appointment to and removal from the Audit Committee). Furthermore, 
the members of the Audit Committee who retired by the expiration of the term of the appointment may be 
re-elected for another term, if the board of directors or the shareholders’ meeting deemed it appropriate.

     

 (3)สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (4)พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า

  ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ1ครั้ง

 (5)พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

  และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

  ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 (6)จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงาน 

  ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

  (ก)ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข)ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  (ค)ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของ

   ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง)ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ)ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ)จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

   แต่ละท่าน

  (ช)ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

   (charter)

  (ซ)รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 (7)ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

  

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปี(รวมทั้งการแต่ง

ต้ังเพ่ิมและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ)ท้ังน้ีกรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่ง

ตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
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(c) Compensation Committee

 Presently, the Compensation Committee consists of 3 non-executive directors and 1  
secretary, namely:

(as of 5 February 2009)

 Name  Positions

 1. Mr. Mana  Noppun Chairman of the Compensation Committee

 2.  Mr. Jesadava Priebjrivat Member of the Compensation Committee

 3. Mr. Porntat  Amatavivadhana Member of the Compensation Committee

Remark : Secretary to the Compensation Committee has been Mr. Wanchak Buranasiri 

 Moreover, in 2008 - 2009, the changing of the Compensation Committee were as follows:
 The member of Compensation Committee who vacated office
 1. Mr. Visarl Chowchuvech vacated office from the Chairman of the Compensation Committee 

  on 6 June 2008.
 2. Mr. Chittin Sibunruang vacated office from a member of the Compensation Committee on 

   6 June 2008.
 3. Miss Chitra Srisakorn vacated office from a member of the Compensation Committee on 

  6 June 2008.
 4. Mr. Dnuja Sindhvananda vacated office from a member of the Compensation Committee on 

  29 April 2008.

 The member of Compensation Committee who were appointed to fulfill the position vacated
 1. Mr. Mana Noppun were appointed as the Chairman of the Compensation Committee on 

  20 February 2009.
 2. Mr. Jesadavat Priebjrivat were appointed as a member of the Compensation Committee on 

  5 February 2009.
 3. Mr. Porntat Amatavivadhana were appointed as a member of the Compensation Committee on 

  5 February 2009.
 
 Scope of Authority and Responsibilities of Compensation Committee are as follows:
 1. To provide recommendation to the Board of Directors with respect to the policy and  

criteria for determining annual remuneration, in the form of both cash and non-cash reward, to be given 
to the directors. By considering the justifiable, reasonable and appropriate for the scope of duties 
and responsibilities of the directors and can be comparable with the remuneration rate of other  
companies in the same industry level. Provided, however, that such remuneration is submitted for  
approval in the shareholders meeting.

(ค)คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน(CompensationCommittee) 

  

 ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร(non-executive

directors)จำนวน3คนและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน1คนได้แก่

(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่5กุมภาพันธ์2552)

รายชื่อ ตำแหน่ง

1.นายมานะ นพพันธ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2.นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3.นายพรทัต อมตวิวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ:เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคือนายวันจักร์บุรณศิริ

  

 อนึ่งบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในระหว่างปี2551ดังนี้

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งได้แก่

 1.นายวิศาลเชาวน์ชูเวชชพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 

  6มิถุนายน2551

 2.นายจิตตินสีบุญเรืองพ้นจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่6มิถุนายน2551

 3.นางสาวจิตราศรีสาครพ้นจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่6มิถุนายน2551

 4.นายดนุชาสินธวานนท์พ้นจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่29เมษายน2551

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้แก่

 1.นายมานะนพพันธ์เข้าเป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2552

 2.นายเจษฎาวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์เข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2552

 3.นายพรทัตอมตวิวัฒน์เข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2552

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

 1.เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการโดยพิจารณาถึงความเป็นธรรมความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการและสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมระดับเดียวกันทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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 2. To consider the annual remuneration, annual salary adjustment, change in salary rates,  
and other remuneration according to the positions, benefits, as well as the terms and conditions of 
employment, to the Chief Executive Officer and the President.

 3. To provide recommendation to the Board of Directors with respect to the policy and  
criteria for determining annual remuneration and other benefit to be given to the senior executives, 
according to their position.

 4. To consider and provide opinions in the event that the Company would like to issue and 
allot warrants to directors and executive employees of the Company and/or its subsidiaries which 
more than 5% of the total warrants issued in each lot of allocation, as well as determine the name of 
directors and executive employees who being entitled to purchase warrants more than 5% and number 
of warrants to be issued to each of them, subject to the relevant laws, rules and regulations.

 5. To perform any other act as assigned by the Company’s Board of Directors in relation to  
the determine of significant compensation.

 
(d) Executive Committee  

 
 presently consists of:

(as of 2 February 2009)

 Name  Positions

 1. Mr. Apichart  Chutrakul Chairman of the Executive Committee 

 2. Mr. Srettha  Thavisin Deputy Chairman of the Executive Committee

 3. Mr. Wanchak  Buranasiri Member of the Executive Committee

 4. Mr. Thalin  Aeimtitiwat Member of the Executive Committee

 5.  Mr. Monthian  Soisuwan Member of the Executive Committee

 6.  Mr. Uthai  Uthaisangsuk Member of the Executive Committee

 7.  Mr. Nopporn  Boonthanom Member of the Executive Committee

 8.  Mr. Mayta  Chanchamcharat Member of the Executive Committee

 9.  Mr. Metha  Angwatanapanich Member of the Executive Committee

 10. Mrs. Anongluk  Rathprasert Member of the Executive Committee 
and Secretary to the Executive Committee

Remark :  Mr. Piyabutr Lertdumrikarn resigned from the position of a member of the Executive Committee on 
2 February 2009.

 2.พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีการปรับอัตราเงินเดือนประจำปีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน

และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆตามตำแหน่งงานสวัสดิการรวมทั้งพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับ 

การจ้างประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ

 3.เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆตามตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง

 4.พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจะทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนัก

งานในระดับผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในจำนวนเกินกว่าร้อยละ5ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดในแต่ละคราวซึ่งรวมถึงการกำหนดรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน

ที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ5ดังกล่าวด้วยทั้งนี้ภายใต้ข้อกฎหมายประกาศและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ในเรื่องดังกล่าวกำหนดไว้

 5.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนที่มี 

ความสำคัญ

 (ง) คณะกรรมการบริหาร(ExecutiveCommittee)

 

  ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้

(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่2กุมภาพันธ์2552)

รายชื่อ ตำแหน่ง

 1.นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร

 2.นายเศรษฐา ทวีสิน รองประธานกรรมการบริหาร

 3.นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการบริหาร

 4.นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ กรรมการบริหาร

 5.นายมนเธียร สร้อยสุวรรณ กรรมการบริหาร

 6.นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการบริหาร

 7.นายนพพร บุญถนอม กรรมการบริหาร

 8.นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส กรรมการบริหาร

 9.นายเมธา อังวัฒนพานิช กรรมการบริหาร

10.นางอนงค์ลักษณ์ รัฐประเสริฐ กรรมการบริหารและเลขานุการกรรมการบริหาร

หมายเหตุ:นายปิยบุตรเลิศดำริห์การขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารมีผลตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2552
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 Scope of Authority and Responsibilities of the Executive Committee
 1. Supervising and controlling the daily affairs of the Company so that they conform to the 

policies and budget approved for them by the Board of Directors. This includes making business plans, 
directions, strategies, and organizational structures, and managing the Company’s operations. Corporate 
expenditures must conform to the economic conditions and the competition encountered by the 
Company, according to the said policies and budget. The Committee must also monitor the results of 
corporate operations and ensure that they accord with the approved business plan of the Company.

 2. Conducting any other affairs assigned to it by the Board of Directors, including authorization 
of whatever operations fall within the scope of authority assigned to the Committee by the Board of 
Directors, which authority is subject to periodic review.

 3. Screening other matters beyond the Committee’s scope of authority before passing them to 
the Board of Directors for consideration.

 However such authorization assigned by the Board of Directors shall not cause the Executive 
Committee, President or any proxy to approve the transactions that he or potentially conflicted persons 
may involve directly or indirectly in advantage/disadvantage. And that involvement cause in conflict 
of interest to the Company or any related transaction which referred by the Articles of Association of 
the Company and the SEC’s regulations, except the normal business transactions such as buying or 
selling goods or products of the Company in accordance with the policy, rules and budgeting which 
assigned by the Board of Directors.

 
(E) The Managements according to the definition under the Notification of the Office of SEC, 

presently consist of the person, namely:

(as of 31 December 2008)

 Name  Positions

1. Mr. Apichart  Chutrakul  Chief Executive Officer

2. Mr. Srettha  Thavisin  President

3. Mr. Wanchak  Buranasiri  Senior Executive Vice President

4. Mr. Thalin  Aeimtitiwat  Executive Vice President, Accounting

5. Mr. Uthai  Uthaisangsuk  Executive Vice President, Research,
 Business Development & Project Management

6. Mr. Somchai  Charntanawet  Vice President, Finance
Note : Information of the directors and managements of the Company are explained in detail under the topic 
“Details on the Directors and Managements”

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารมีดังต่อไปนี้

 1.ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัทให้เป็นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงการกำหนดแผนธุรกิจทิศทางกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรและการบริหาร

งานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันภายใต้นโยบายและงบประมาณดังกล่าวตลอดจนตรวจสอบ

ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

 2.ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายรวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทใน

เรื่องต่างๆตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

 3.กลั่นกรองเรื่องใดๆที่อยู่นอกเหนือขอบอำนาจของตนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

 ทัง้น้ีการอนุมัติดำเนินงานของบริษัทในเร่ืองต่างๆ ตามขอบอำนาจท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้จะต้อง 

ไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจาก 

คณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด(ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานก.ล.ต.

ประกาศกำหนด)ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไข

การค้าท่ัวไปเช่นการซ้ือขายสินค้าหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นต้นซ่ึงเป็นไปตามนโยบายหลักเกณฑ์

และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

(จ)ผู้บริหารของบริษัท 

 

 ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกอบด้วยบุคคลดังมีรายช่ือต่อไปน้ี

(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2551)

รายชื่อ ตำแหน่ง

1.นายอภิชาติจูตระกูล ประธานอำนวยการ

2.นายเศรษฐาทวีสิน กรรมการผู้จัดการ

3.นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

4.นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

5.นายอุทัย อุทัยแสงสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยพัฒนาธุรกิจ

และบริหารโครงการ

6.นายสมชายชาญธนเวทย์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

หมายเหตุ- ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้แสดงไว้ในหัวข้อ“รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
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2.การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การเลือกกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นเว้นแต่กรณีตำแหน่งกรรมการ

ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนใน

การประชุมคราวถัดไปโดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน

เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนในกรณีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในวงการ

ธุรกิจและวิชาการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการเพื่อ

ทำการแต่งตั้งหรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้งตามแต่กรณีเช่นเดียวกันกับกรรมการอื่นๆซึ่งได้รับ 

แต่งตั้งโดยการเสนอชื่อโดยการพิจารณาร่วมกันของประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ

วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แตกต่างจากที่ระบุไว้ในมาตรา70วรรคหนึ่ง

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัทว่า

จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมนั้นโดยให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง

หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงโดยจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร 

แต่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้โดยที่ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม

วาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ได้

3.ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.1ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 (ก)ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในปี2551รวม16คน(รวมกรรมการซ่ึงพ้นจาก 

ตำแหน่งในระหว่างปี2551)เท่ากับ5,080,000บาทโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมกรรมการ,ค่าตอบแทน

พิเศษสำหรับกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร(non-executivedirectors)และเงินเดือนสำหรับกรรมการตรวจสอบ 

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

2. Selection of Directors and Managements

Selection of Company directors must receive approval from a general meeting of shareholders, 
unless a position falls vacant for some other reason than the normal expiry of a director’s term of office. 
The Board of Directors may then elect a replacement at its next meeting to fill that position only for 
the remainder of that term, unless the period remaining is less than two months. Appointment of  
independent directors and audit committee directors will be made by the Board of Directors from 
a list of qualified persons generally accepted by the business sector and appropriate academic realm  
and nominated by the Chief Executive Officer and the President for that purpose, or proposed for 
appointment at a meeting of shareholders, as is the case with directors of the Board whose names are 
proposed jointly by the Chief Executive Officer and the President.

Method of Election of Directors at a Meeting of Shareholders
The Company’s regulations differ from the method stipulated by Article 70, Clause 1 of the 

Public Companies Act of B.E. 2535. The Company’s regulations require that the Board of Directors 
must be approved by a majority of votes in a meeting of shareholders, with one vote allotted to 
each share. Election may be of individuals or of groups, as the meeting of shareholders deems 
appropriate. No shareholder may divide his/her votes among several individuals or groups. At each 
Annual General Metting of Shareholders, one third of the positions on the Board become vacant, and 
those whose terms have expired may be re-elected for another term of office.

3. Managements Remuneration

3.1 Cash Remuneration
 (A) Remuneration for the directors and member of the Audit Committee in 2008 – sixteen  

persons (including the directors who vacated office during the year 2008) in all – amounted to 5,080,000 
baht, and was in the form of meeting allowances, special remuneration to the non-executive directors 
and salary to the Audit Committee, the detail of which were as follows:
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Remuneration for the directors for the year 2008

(as of 31 December 2008)

The Present Board of Directors 

No. Name
Meeting 

allowances
(baht / year

Special remuneration 
to the non-executive 

directors 
(baht / year)

Total 
(baht / year)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mr. Kovit  Poshyananda
Mr. Apichart  Chutrakul 
Mr. Mana  Noppun 
Mr. Jesadavat  Priebjrivat 
Mr. Wirat  Uanarumit 
Mr. Srettha  Thavisin 
Mr. Wanchak  Buranasiri 
Mr. Kriengkrai  Thiennukul 
Mrs. Nujchanart  Panthawangkun 
Mr. Porntat  Amatavivadhana

200,000
200,000
100,000
100,000
120,000
200,000
200,000
120,000
120,000
100,000

700,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

900,000
200,000
100,000
100,000
120,000
200,000
200,000
120,000
120,000
100,000

Remuneration for the directors for the year 2008

(as of 31 December 2008)

The directors who resigned from their office during the year 2008

No. Name
Meeting 

allowances
(baht / year

Special remuneration 
to the non-executive 

directors 
(baht / year)

Total 
(baht / year)

1
2
3
4
5
6

Mr. Chittin  Sibunruang
Mr. Visarl  Chowchuvech 
Miss Chitra  Srisakorn
Mr. Dnuja  Sindhvananda 
Mr. Thalin  Aeimtitiwat
Mr. Nopporn  Boonthanom

80,000
80,000
80,000
60,000
60,000
60,000

400,000
400,000
400,000

-
-
-

480,000
480,000
480,000

60,000
60,000
60,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี2551

(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2551)

กรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน

ที่ รายชื่อ

เบี้ยประชุม

(บาท/ปี)

ค่าตอบแทนพิเศษ
สำหรับกรรมการ
ที่มิได้เป็นผู้บริหาร

(บาท/ปี)

รวม

(บาท/ปี)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

นายอภิชาติ จูตระกูล

นายมานะ นพพันธ์

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

นายเศรษฐา ทวีสิน

นายวันจักร์ บุรณศิริ

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร

นายพรทัต อมตวิวัฒน์

200,000

200,000

100,000

100,000

120,000

200,000

200,000

120,000

120,000

100,000

700,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900,000

200,000

100,000

100,000

120,000

200,000

200,000

120,000

120,000

100,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี2551

(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2551)

กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งในระหว่างปี 2551

ที่ รายชื่อ
เบี้ยประชุม
(บาท/ปี)

ค่าตอบแทนพิเศษ
สำหรับกรรมการ
ที่มิได้เป็นผู้บริหาร

(บาท/ปี)

รวม
(บาท/ปี)

1

2

3

4

5

6

นายจิตติน สีบุญเรือง

นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช

นางสาวจิตรา ศรีสาคร

นายดนุชา สินธวานนท์

นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์

นายนพพร บุญถนอม

80,000

80,000

80,000

60,000

60,000

60,000

400,000

400,000

400,000

-

-

-

480,000

480,000

480,000

60,000

60,000

60,000
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 The remuneration to the Audit Committee paid in form of salary (at the same rate of the previous 
year), i.e. 50,000 Baht per month for the Chairman and 30,000.- Baht per month for other members.

Remuneration for member of Audit Committee for the year 2008
(as of 31 December 2008)

The Present Audit Committee

No. Name Salary (baht / year)

 1
 2
 3

Mr. Mana  Noppun 
Mr. Jesadavat  Priebjrivat 
Mr. Wirat  Uanarumit 

 280,000 
 180,000 
 240,000 

The Audit Committee who vacated office during the year 2008

No. Name Salary (baht / year)

 1
 2
 3

Mr. Visarl  Chowchuvech 
Miss Chitra Srisakorn 
Mr. Dnuja Sindhvananda

 300,000 
 180,000 
 120,000 

 (B) Remuneration for member of Executive Committee and Managements member in 2008 in 
all – amounted to 43,985,000 baht, and was in the form of salaries, meeting allowances and salary.

Remuneration for member of Executive Committee for the year 2008

 No.  Name  Meeting allowances
(baht / year)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11

Mr. Apichart  Chutrakul 
Mr. Srettha  Thavisin
Mr. Wanchak  Buranasiri 
Mr. Thalin  Aeimtitiwat 
Mr. Uthai  Uthaisangsuk 
Mr. Monthian  Soisuwan 
Mr. Nopporn  Boonthanom 
Mrs. Anongluk  Rathprasert 
Mr. Piyabutr  Lertdumrikarn 
Mr. Mayta  Chanchamcharat 
Mr. Metha  Angwatanapanich

 55,000
 55,000
 55,000
 55,000
 55,000
 55,000
 55,000
 55,000
 55,000
 55,000
 55,000

Remark : Mr. Piyabutr Lertdumrikarn resigned from the position of a member of the Executive Committee on  
2 February 2009.

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้ในรูปของเงินเดือนในอัตราเดิม(เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี

ที่ผ่านมา)กล่าวคืออัตรา50,000บาทต่อเดือนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและอัตรา30,000บาทต่อ

เดือนสำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปี2551
(ข้อมูลสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2551)

กรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ที่ รายชื่อ เงินเดือน(บาท/ปี)

1

2

3

นายมานะ นพพันธ์

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

280,000

180,000

240,000

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งในระหว่างปี 2551

ที่ รายชื่อ เงินเดือน(บาท/ปี)

1

2

3

นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช

นางสาวจิตรา ศรีสาคร

นายดนุชา สินธวานนท์

300,000

180,000

120,000

 (ข)ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทในปี2551รวม43,985,000บาทโดยเป็น 

ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและเงินเดือน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารในปี2551

ที่ รายชื่อ เบี้ยประชุม(บาท/ปี)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นายอภิชาติ จูตระกูล

นายเศรษฐา ทวีสิน

นายวันจักร์ บุรณศิริ

นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์

นายอุทัย อุทัยแสงสุข

นายมนเธียร สร้อยสุวรรณ

นายนพพร บุญถนอม

นางอนงค์ลักษณ์ รัฐประเสริฐ

นายปิยบุตร เลิศดำริห์การ

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

นายเมธา อังวัฒนพานิช

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

หมายเหตุ:นายปิยบุตรเลิศดำริห์การขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารมีผลตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2552
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Remuneration for the Managements

Type of remuneration
The year 2008

No. of Top 
Managements Amount (baht)

Total Salary 5 43,380,000

Remark : “The Managements” mean the Managements according to the definition under the Notification of the Office 

of SEC, excluding Vice President, Finance.

3.2 Other Remuneration
 3.2.1 The Plan to issue and offer the Ordinary Share-Purchase Warrants to the Directors 

and its subsidiaries i.e. ESOP # 5/2006 Plan
Remark : Please see the details of warrants under ESOP # 5/2006 Plan in the topic “Shareholder Structure” 
under the heading “2. Other Securities”.

The details of warrants under ESOP Plan which allotted to the directors of the Company are as follows:

The name of directors (at present)

Warrants 
under ESOP# 5/2006

 No. of warrants % of the Plan

1. Mr. Kovit Poshyananda 1,000,000 1.89

2. Mr. Apichart Chutrakul 2,600,000 4.92

3. Mr. Srettha  Thavisin 2,600,000 4.92

4. Mr. Wanchak Buranasiri 2,600,000 4.92
Remark : The ESOP # 5/2006 Plan had approved by the Office of SEC, but the Company had not yet issued and 
offered the warrant under this Plan.

 3.2.2 Contributions to the Pension Fund : In 2008, the Company had not paid any contributions 
to the pension funds of directors, except for directors and executives who also holding the status as 
Company employee, to which the Company had contributed to their provident fund as follow:

Type of remuneration

The year 2008

No. of person Amount (baht)

Contributions to the Pension Fund 5 5,212,200

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน
ปี 2551

จำนวนราย ค่าตอบแทน(บาท)

เงินเดือนรวม 5 43,380,000

หมายเหตุ:“ผู้บริหาร”ในที่นี้หมายถึงผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่รวมถึงผู้อำนวยการสายงานการเงิน

3.2ค่าตอบแทนอื่น

 3.2.1โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทได้แก่โครงการESOP#5/2549

หมายเหตุ : โปรด ดู ราย ละเอียด เกี่ยว กับ โครงการ ESOP # 5/2549 ใน หมวด “โครงสร้าง เงิน ทุน” ภาย ใต้ หัวข้อ “2. หลัก ทรัพย์ อื่น”

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการESOPที่จัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัทมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ(ณปัจจุบัน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิESOP#5/2549

จำนวนหน่วย ร้อยละของโครงการ

1.นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 1,000,000 1.89

2.นายอภิชาติ จูตระกูล 2,600,000 4.92

3.นายเศรษฐา ทวีสิน 2,600,000 4.92

4.นายวันจักร์ บุรณศิริ 2,600,000 4.92

หมายเหตุ : บริษัท ได้ รับ อนุญาต จาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว แต่ ยัง มิได้ ทำการ ออก และ เสนอ ขาย ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ภาย ใต้ โครงการ 

ESOP # 5/2549 

 3.2.2เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ:ในปี2551บริษัทไม่มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ให้แก่กรรมการแต่ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทด้วยนั้นบริษัทได้จ่ายเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

ลักษณะค่าตอบแทน
ปี 2551

จำนวนราย จำนวนเงิน(บาท)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 5,212,200
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4.การกำกับดูแลกิจการ(CorporateGovernance)

บริษัทได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมากจากความเชื่อที่ว่าการกำกับดูแลกิจการเป็น

ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำและการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่

ด้วยความโปร่งใสและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวมบริษัทได้มีการจัดสร้างโครงสร้าง

ของคณะกรรมการตรวจสอบ(AuditCommittee)ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทโดยมีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบนี้ได้มีการประชุมทุกไตรมาส

เพ่ือตรวจสอบการดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ืองท้ังน้ีโดยยึดหลักความโปร่งใส(Transparency)ความซ่ือสัตย์

(Integrity)ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่(Accountability)และความสามารถในการแข่งขัน

(Competitiveness)

นอกจากนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นชาวต่างประเทศซึ่งมีความต้องการทราบข่าวสารข้อมูลที่ 

ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นและเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการว่ามีความสำคัญ

และเป็นส่วนสำคัญที่นักลงทุนจะตัดสินใจในการเลือกลงทุนในบริษัทฉะนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ

ระบบการบัญชีการบริหารให้มีความทันสมัยเพื่อให้มีการรายงานผลที่รวดเร็วและถูกต้องและบริษัทยังได้มีการ

จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรองรับงานประสานงานกับนักลงทุนของบริษัทอีกด้วย

ในส่วนของความคืบหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี5หมวดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กำหนดนั้นบริษัทขอรายงานดังนี้

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการรวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ

ผู้ถือหุ้น(เช่นการซื้อขายหรือโอนหุ้นการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่าง

เพียงพอการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้น)โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

(ก)บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา(อย่างน้อย14วันก่อนวันประชุม)ซ่ึงในหนังสือนัดประชุมดังกล่าว

จะแจ้งรายละเอียดอันประกอบด้วยวันเวลาสถานที่และระเบียบวาระการประชุมข้อเท็จจริงและเหตุผลตลอด

จนข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระรวมไปถึง 

การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเป็นต้นนอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 

การล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารด้วย

4. Corporate Governance

The Company regards corporate governance as a system essential to the processes and structures 
of leadership and control. It facilitates responsibility for one’s position through transparency and 
enhances corporate competitiveness as a means to preserving capital and adding value to shareholders’ 
equity in the long term. Corporate governance is a code of business ethics that protects various 
interested parties and society as a whole. To this end, the Company has established an Audit Committee, 
composed of individuals independent of the Company, and free of managerial control. The Audit 
Committee meets every three months to examine the stewardship of the Company in terms of transparency, 
integrity, accountability, and competitiveness.

In addition, since some of the Company’s joint venture partners and shareholders are foreigners 
who need to have prompt and accurate knowledge of the Company, the Company is aware of the 
importance of corporate governance as a factor in determining whether an investor will choose to 
invest in the Company. For this reason, the Company has modernized its information, accounting, and 
management systems to ensure fast and accurate reports, and established an Investor Relations Office 
to co-ordinate communication with investors.

The progress made by the Company in implementing all 5 sections contained in the Principles of 
Good Corporate Governance for Listed Companies laid down by the Stock Exchange of Thailand is 
herewith explained as follows:

1. Right of Shareholders

To increase transparency, competitive advantage and the confidence of shareholders, investors and 
all stakeholders in the Company, the Board of Directors has set the guideline for protection of fundamental 
rights of the shareholders (such as the right to trade and transfer shares, to receive dividen from profits 
of the Company, to receive sufficient news and information from the Company, to attend and exercise 
their voting rights in the shareholders meeting, etc.) including the following principles:

(a) The Company provides the information about the shareholders meeting by sending the notice  
summoning the meeting along with the agenda for the meeting within sufficient timeframe (14 days 
prior to the meeting date). The notice summoning the meeting and the agenda for the meeting contained 
the details of the meeting inclusive of date, time, venue, agenda of the meeting and other necessary 
information required for decision making process together with the comments from the directors for 
each agenda, and proxy form for the shareholders who are unable to attend the meeting, etc. Furthermore, 
the Company also advertised these information in the Company website before sending them to the 
shareholders.
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(ข)ประธานในท่ีประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

โดยในระหว่างการประชุมประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทอย่างเต็มที่

(ค)ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยรวมทั้งกรรมการทุกคน(ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น)จะเข้า

ร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

(ง)ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(1)สิทธิทั่วไป

 บริษัทตระหนักถึงหน้าท่ีในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญในเร่ืองปฏิบัติต่อ

ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทมีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษัทในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน

ถูกต้องและโปร่งใสซ่ึงรวมไปถึงสิทธิท่ีผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับหรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทเช่นการเข้าร่วมประชุม

เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิในการได้รับเงินปันผลการลดทุนหรือเพิ่มทุนเป็นต้น



(2)การประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งในเรื่องการเรียกประชุมการแจ้งวาระการประชุมการส่งหนังสือนัดประชุม

การดำเนินการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ใน

การประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

•วิธีการก่อนการประชุม

 ในปี2551บริษัทมีการประชุมสามัญประจำปี2551จำนวน1ครั้งซึ่งจัดขึ้นในวันที่29เมษายน2551

โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า14วันก่อนวันประชุมรวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา

ประมาณ27วันก่อนวันประชุมและแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

 ทั้งนี้บริษัทได้ให้ข้อมูลในหนังสือนัดประชุมที่เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอันได้แก่

 -ข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ

(b) Chairman of the meeting allocates sufficient and appropriate time and carries out the meeting 
according to the agenda. And during the meeting, the Chairman allows the shareholders to freely 
express their opinion and raise their questions in relation to the Company business.

(c) Chairman of the Board, the Chairman of the sub-committee, and all directors (unless with 
reasonable cause) are to attend the meeting and answer the questions from the shareholders.

(d) To ensure efficiency, transparency, accountability, and sufficient information disclosure of 
the business operations for the utmost benefits of the shareholders and stakeholders.

2. Equitable Treatment of Shareholders

(1)  General Rights
 The Company realizes of its duty to protect the rights and benefits of the shareholders and 

to place importance on fair and equal treatment for all shareholders. It is the Company policy to  
disclose information in relevant to Company business operation with accuracy and transparency, 
including the rights in which the shareholders are entitled to, or any issues that could impact the 
Company business such as shareholders’ participation in the shareholder’s meeting to exercise their 
voting rights, the right to receive dividend, decrease or increase capital, etc.

(2)  Shareholder’s Meeting
 The Company has established the policy to hold the shareholder’s meeting in accordance with 

the applicable laws and regulations of the Stock Exchange of Thailand, including the summoning of 
the meeting, notification of the agenda, sending of the notice summoning the meeting, recording of 
minutes of the meeting, and also to facilitate the shareholders in each shareholder’s meeting.

•  Before the Meeting
 In 2008, the Company held a shareholder’s meeting on 29 April 2008. The Company sent the 

notice summoning the meeting along with the agenda of the meeting to the shareholders not less than 
14 days prior to the date of the meeting. To provide the opportunity to the shareholders to study the 
materials for the meeting before receiving the information in forms of documents, the Company also 
publicized the information in the Company website for approximately 27 days prior to the meeting 
date and had informed the SET of such broadcasting.

 The Company has provided the shareholders with the following information to help them 
in decision making process:

 - Facts and reason along with the opinion of the Board of Directors for each agenda
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 -ข้อมูลที่สำคัญเช่นประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ(ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการซึ่งออกตามวาระ)รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นต้น

 -รายละเอียดการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นซ่ึงบริษัทได้เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการเสนอช่ือกรรมการอิสระ

อย่างน้อย1ท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

 ปัจจุบันบริษัทยังมีนโยบายที่จะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยจะได้เพิ่มรายละเอียด

ของเร่ืองเพ่ือพิจารณาเหตุผลความจำเป็นผลกระทบท้ังด้านบวกและลบในวาระการประชุมใดๆท่ีสำคัญเข้าไว้ด้วย

 นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยจัด 

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดและจัดทำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

•ระหว่างการประชุม

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นในปี2551ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและมี 

ประธานกรรมการชุดย่อยรวมท้ังกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม(ตามรายช่ือท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) 

เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมและได้มีการแจ้งผล 

การออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ

บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการด้วยนอกจากนี้บริษัท

ถือหลักปฏิบัติว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจบริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่

ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ 

การดำเนินงานของบริษัทสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆท้ังน้ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น 

รายย่อยต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและรายงานทางการเงินรวมทั้งสิทธิในการจัดสรรเงินปันผล

อย่างเท่าเทียมกัน

•วิธีการหลังการประชุม

 บริษัทได้จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งได้บันทึก

ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมโดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ซ่ึงจัดข้ึนในปี2551ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน14วันหลังจากการประชุมเสร็จส้ินพร้อมท้ังเผยแพร่

ในเว็บไซต์www.sansiri.comเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

 - Important information such as the biography of the person being appointed as a director (for 
the agenda to appoint the new director as a replacement the director who retired upon completion of 
their term), details of remuneration for directors and sub committee, etc.

 - Proxy of the shareholders in which the Company has provided another alternative for the  
shareholders to propose at least 1 independent director to be their proxy to attend the meeting and to 
vote, in case that the shareholder is unable to attend the meeting.

 At present the Company has the policy to improve the information in the materials for the  
shareholder’s meeting to be more detailed. The Company realizes the importance of the shareholder’s 
right to access the Company information. And therefore, will add more details of the important agenda 
to be considered, reasons for necessity, the positive and negative impacts of that agenda.

 Furthermore, the Company has facilitated the shareholders and their proxy at each shareholders 
meeting by arranging the barcode registration system and the voting form for each agenda.

• During the Meeting
 At the shareholder’s meeting held in 2008, the Chairman of the Board of Directors acted as 

Chairman of the meeting with the Chairman of the sub-committee and the Company and the directors 
attended the meeting (the names were shown in the minutes of meeting) to report or to answer to any 
questions from the shareholders. Before proceeded with the agenda of the meeting, the Chairman of 
the meeting explained to the meeting the procedure of voting for each agenda and informed the  
meeting of the voting result after completing the consideration of each agenda.

 The Company carried out the meeting according to the agenda stated in the notice summoning 
the meeting, and allowed the shareholders to vote for the new director according to the agenda to  
appoint the new director. Furthermore, the Company holds on to the principle in which to give the  
opportunity to the shareholders to study the information before making decision, and the Company 
will not add any agenda without informing the shareholders in advance.

 During the meeting, the Chairman gave equal opportunity for the shareholders to examine 
the Company business operations, to ask questions, and to express their opinion and suggestions. All 
shareholders, minor and major shareholders, all received the same and equal information about the 
Company business operations and financial information, including equal rights to receive dividend.

• After the Meeting
 The Company has completely and accurately recorded the minutes of meeting, voting of 

each agenda and the issues or questions and any opinion from the shareholders. The minutes of  
shareholders meeting held in 2008 had been submitted to the SET within 14 days after the meeting 
date, and also publicized in the Company website, www.sansiri.com to for information and examination  
by the shareholders.
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3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในอันได้แก่พนักงาน 

และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ผู้ถือหุ้นลูกค้าคู่แข่งและเจ้าหน้ีเป็นต้น 

เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไร

ให้กับบริษัทซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

ทัง้น้ีบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและทันเวลาเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

(1)ผู้ถือหุ้น

 บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยดำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้อง 

ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

(2)ลูกค้า

 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าจึงมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมโดยการ 

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

(3)พนักงาน

 บริษัทสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งพัฒนาและ

เพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคง

ในอาชีพตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสุขภาพและประกันชีวิตเป็นต้น

(4)ผู้บริหาร

 บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจึงได้มี

การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม

(5)เจ้าหนี้และคู่ค้า

 บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรมโดยปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกำหนด

(6)คู่แข่งทางการค้า

 บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมและไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าโดยไม่สุจริต

(7)ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบดูแลและให้ความใส่ใจต่อชุมชนสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมโดยรวมรวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. Roles of the Stakeholders

The Company place importance on all group of its stakeholders regardless if they are internal 
stakeholders such as employees and management of the Company and its subsidiary companies, or 
external stakeholders such as shareholders, customers, competitors, and creditors. The Company is 
fully aware that supports from all these stakeholders will enable the Company to build the competitive 
advantage and create profits for the Company which is the long term success for the Company. 

For such purpose, the Company provides fair, transparent, and timely disclosure of the important 
information to ensure that all stakeholders are treated equally.

(1)  Shareholders
 The Company aims to ensure that the shareholders receive appropriate returns for their 

investment by ensuring sound business operation results and continued business development. The 
Company also implements effective and efficient internal control system to ensure that the benefits of 
the Company and the shareholders are protected.

(2)  Customers
 The Company recognizes the importance of the customers and therefore, determines to build 

customer satisfaction appropriately by offering high quality products and services in response to the 
customers’ needs as a professional.

(3)  Employees
 The Company recruits and retains the potential and experienced employees with determination 

to continuously develop and increase the skills of the employees and to encourage the employees to be 
success and secure in their profession. The Company treats every employees equally, provides the employees 
with reasonable welfares and other benefits such as provident fund, health and life insurance, etc.

(4)  Management
 The Company recognizes the importance of the management who is an important factor to the 

Company business success and therefore, has arranged for the appropriate structure of remuneration 
for the management.

(5)  Creditors and Trade Partners
 The Company operates and deals business with its creditors and all groups of its trade partners 

on the principles of fairness and ethical manners by complying with the laws and regulations and on 
the agreed terms and conditions.

(6)  Trade Competitors
 The Company treats its trade competitor fairly and does not seek for any information of the 

competitors dishonestly.
(7)  Responsibilities to the Community, Society, and Environment
 The Company operates its business base on responsibilities, care, and concerns to the overall 

community, society, and the environment, and also to comply with all relevant laws and regulations.
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4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและทั่วถึงทั้งในรูปของรายงาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไปตลอดจนข้อมูลสำคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆเช่นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบ56-1รายงาน

ประจำปีและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นต้นเพ่ือให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง

นอกจากนี้สารสนเทศของบริษัทที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้วจะเผยแพร่ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทwww.sansiri.comซึ่งนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทัน

ต่อเหตุการณ์และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกทั้งนี้บริษัทมีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์(InvestorRelations)

ซึ่งรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน

ทั่วไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมรวมถึงรับผิดชอบในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่น 

ให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 

0-2201-3905หรือที่e-mailaddress:IR@sansiri.com

สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วยรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ

ตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของงบการเงิน

ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท

และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและ

ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี 

ประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่

จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ

อย่างมีสาระสำคัญในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ 

ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความ

เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจำปีและแบบ56-1แล้ว

4. Information Disclosure and Transparency

The Company places importance on the disclosure of information accurately, completely,  
transparently and freely both for financial statements and general information, and also other information 
that would impact the price of the Company property. And to ensure that the investors and all other 
related parties have free access to the information, these information are to be publicized through 
different media channels such as website of the SET, form 56-1, annual reports, and at the Annual 
General Shareholders Meeting, etc.

Moreover, the Company information which has been reported to the SET, shareholders and the 
investors will be publicized in both Thai and English language in the Company website www.sansiri.
com. This is another communication channel which is very timely and enables easy access for the 
users. The Company has set up the Investor Relations Department to be responsible for the communication 
and provision of the Company information and activities to the shareholders, analysts and other investors, 
fairly and equally. The role of the Investor Relations also includes to create and ensure positive image 
and attitude, and confidence from the analyst and investors. The investors or any interest parties  
can contact the Investor Relations at the telephone number (662) 201-3905 or at the e-mail address :  
IR@sansiri.com.

The important information of the Company consists of financial statements and other non-financial 
information in accordance with the regulations of SEC and SET, and also other relevant information. 
The Company financial statement which has been reported to SET, has been checked and examined 
by the Company auditor and has been approved by the Company Board of Directors. The Board of 
Directors is responsible for the budget of the Company and its subsidiaries and the financial information 
that appears in the Annual Report. The financial statements are produced according to accounting 
principles generally accepted in Thailand and capable of being applied and implemented on a regular 
basis. The said statements require great care and circumspection, and must disclose all significant 
information related to them in the Notes to the Financial Statements. Furthermore, the Board of  
Directors has instituted an effective system of internal controls to ensure with reasonable certainty that 
all accounts are accurate, complete, and adequate for the purpose of maintaining the Company’s assets. 
They must also identify weak points vulnerable to significant occurrences of fraud and dishonest  
business practices. For this reason, the Board of Directors has appointed an Audit Committee consisting 
of non-executive directors to examine the quality of the Company’s financial reports and system of 
internal controls. Their opinions in this regard are compiled in the Report of the Audit Committee, which 
appears in the Annual Report and Form 56-1.
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5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1)โครงสร้างคณะกรรมการ



 (1.1)องค์ประกอบของคณะกรรมการ

  

  คณะกรรมการของบริษัทได้รับการพิจารณาเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไว้ 

ในข้อบังคับบริษัทปัจจุบันคณะกรรมการมีจำนวน10คนซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ

ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นฝ่ายบริหาร3ท่านและกรรมการภายนอกท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ 

รวมทั้งสิ้น7ท่านโดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระรวม5ท่านซึ่งเกินกว่า1ใน3ของกรรมการทั้งคณะ

   

  ทั้งนี้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบของบริษัทถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีชื่อเสียง

และประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างสูงและเป็นผู้บริหารอาชีพที่มีความเป็นกลางไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร

แต่อย่างใดดังนั้นการดำเนินการและการบริหารงานของบริษัทของคณะผู้บริหารจึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแล 

อย่างเป็นกลางของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นการถ่วงดุลที่พอเพียงแล้วใน 

ความเห็นของบริษัท

   

  คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการอนุกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนดังปรากฏรายละเอียดในหมวด“การจัดการ”ภายใต้หัวข้อ 

“1.โครงสร้างการจัดการ”รวมท้ังมีการส่ือสารบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการอนุกรรมการ

ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



 (1.2) การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  

  นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

   

  กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ 

การตัดสินใจโดยอิสระของตนและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระกล่าวคือ

  (1)ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม

หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  (2)ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ

จากบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

5. Responsibility of the Board of Directors

(1) Structure of Board of Directors
 
 (1.1)  Composition of the Board of Directors
   
   The Company Board of Directors has been elected from the Annual General Meeting 

of the Shareholders in accordance with the Company Article of Association. At present, the Company 
has total of 10 directors which is appropriate to the size of business. The Company’s Board of Directors 
comprises of 3 executive directors, outside directors who are non-executive directors, along with audit 
committee totaling 7 persons. There are 5 independent directors on the board which is more than one 
third (1/3) of the total numbers of directors on board.

   
   However, non-executive directors and audit committee of the Company hold the  

knowledgeable with high experience in business, professional managers independent of executive  
influence. Thus the executive management of the Company is guided and supervised impartially by 
non-executive directors and audit committee, providing sufficient balance in the opinion of the Company. 

   
   The Board of Directors clearly determines and distinguishes the duties and responsibilities  

of the Board itself, its committees, and the management of the Company, as explained in detail under the topic 
“1. Management Structure” whose subject heading is “Management”. These duties and responsibilities 
are regularly communicated to the directors, management, and staff of the Company as well.

 
 (1.2)  Qualifications of Independent Directors
   
   The definition of the independent director of the Company conforms with the minimum 

requirements of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as follows:  
   

   Independent Director is a director who does not have any related business or work that may 
affect his or her independent decision. A Director must possess qualifications according to the criteria as follows:

   (1) Holding shares not more than 1 percent of paid up capital of the Company, or those of 
any affiliated, or associated or related Company, which shall be inclusive of the shares held by related persons.

   (2) Being a director who does not take part in the management and is not an employee, 
staff member or advisor who received a regular salary from the Company, affiliated Company, associated 
Company, related Company or majority shareholder of the Company
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  (3)ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหาร

ของบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  (4)เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  (5)เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



 (1.3) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

   จากโครงสร้างการจัดการของบริษัทคณะกรรมการได้เลือกกรรมการท่ีเป็นอิสระซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์

ใดๆกับฝ่ายบริหารให้เป็นประธานกรรมการโดยบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการกับประธานอำนวยการและ

กรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกันเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในด้านนโยบายและการบริหารงานปกติประจำวัน

ออกจากกัน

   

   ประธานกรรมการมีภาวะผู้นำและมีบทบาทสำคัญในดูแลการใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

หน้าท่ีของฝ่ายจัดการรวมท้ังช่วยเหลือให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการแต่ไม่มีส่วนร่วม

ในการบริหารงานประจำหรือธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในขณะท่ีประธานอำนวยการและกรรมการ

ผู้จัดการจะรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

นอกจากนี้ประธานกรรมการยังทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นตลอดจนดูแลให ้

การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วงพร้อมทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม

ในการประชุมด้วย

 (1.4) เลขานุการบริษัท

   

   คณะกรรมการมีแนวนโยบายในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขรวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนจึงได้จัด 

ให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบและดำเนินการในงานด้านเลขานุการบริษัทและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่าง 

เป็นทางการและเป็นระบบที่ชัดเจนปัจจุบันคณะกรรมการได้แต่งตั้งนายนพพรบุญถนอมประธานที่ปรึกษา 

สำนักกฎหมายและเลขานุการคณะกรรมการเป็นเลขานุการบริษัทโดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบรวมทั้งจัดการและดูแลการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้มี

ประสิทธิภาพ

   (3) Being a director who has no direct or indirect benefit from the finance and management  
of the Company, affiliated or associated Company, not be compromised by a conflict of interest that 
could affect him or her from giving an unbiased opinion.

   (4) Being a director who is not a related person or close relative of any management 
member or majority shareholder of the Company.

   (5) Being a director whom is not appointed as a representative to safeguard interest of  
the Company’s directors, majority shareholders or shareholders who are related to the Company’s 
majority shareholders.

 
 (1.3) Separation of Power for Chairman of the Board and Predisent (Managing Director)
   
   From the Company structure, the Board of Directors has elected the independent director 

who has no relation with the management to be Chairman of the Board. The Company determines that 
the Chairman of the Board of Directors is not the same person as the President in order to separate 
duty of making policy and management of the Company daily business operations. 

   
   The Chairman of the Board has leadership and important role in overseeing to ensure 

that the management manages the Company in accordance with the policy, including to assist, advise, 
and support the operations of the management. However, the Chairman of the Board has no participating 
in the business operations under the responsibilities of the management while the Chief Executive 
Officer and the President will be responsible for the management of business as appointed and  
approved by the Board of Directors. Moreover, the Chairman of the Board is also the chairman of 
the Board of Directors’ meeting and the Shareholders’ meeting, to ensure that the meetings are carried 
out smoothly and successfully and also encourage all directors to participate in the meeting.

 
 (1.4) Company Secretary

   The Company has the policy to comply with the new amendment of the Securities and 
Exchange Act and the good corporate governance principles for the listed Company, by providing the 
company secretary to be in charge of all corporate secretarial and other related tasks with more efficiency 
and systematic approach. At present, Mr. Nopporn Boonthanom, the General Counsel Legal Office 
and Secretary to the Board  is appointed by the Board as the Company secretary, taking care on the 
Company secretary area who is in charge of keeping the Board informed of any necessary laws and 
regulations and also to manage and ensure that the Board of Directors meeting and Shareholders  
meeting are carried out smoothly and efficiently.
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(2)คณะกรรมการชุดย่อย

 

 บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั ้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื ่อช่วยเหลือใน 

การบริหารงานและการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทรวม3คณะซ่ึงประกอบด้วย(1)คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2)คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ(3)คณะกรรมการบริหารรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวได้แสดงไว้ในในหมวด“การจัดการ”ภายใต้หัวข้อ 

“1.โครงสร้างการจัดการ”ทั้งนี้ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง



(3)บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

 คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

วัตถุประสงค์ข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการพิจารณาและให้

ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณเป็นต้น

พร้อมทั้งติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

ผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวัง



 (3.1) จริยธรรมธุรกิจ

   คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและได้มี 

การสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติ 

ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชนและสังคมโดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวกับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอซึ่งบริษัทจะได้ทำการรวบรวมและจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ

ปฎิบัติงานของพนักงานและกำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อไป

 

 (3.2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  

   เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่ 

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์ 

อักษรในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยโดยกำหนดให้ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการ

ที่เก่ียวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์

ท่ีกำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับกับการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธี

การตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆด้วย

(2) Sub-committee
 
 The Board of Directors has appointed three committees to assist in corporate administration 

and supervision consists of (1) the Audit Committee (2) the Compensation Committee and (3) the 
Executive Committee. Details of the roles, responsibilities, and composition of each committee can be 
found under the topic “(1) Management Structure”, whose heading is “Management”. The Chairman 
of the Board is not be either a chairman or a member of any committee to ensure independence of the 
committees.

(3) Role, Duty, and Responsibilities of the Board of Directors
 
 The Board of Directors has the obligation and responsibility to perform its duty in accordance 

with the law, objectives, regulations, code of conducts, and the resolution of the shareholders meeting, 
including to consider and approve the Company policy and management direction, financial target, 
and budget. The Board of Directors also oversees and monitors to ensure that the business operations 
are managed effectively and according to the policy for the utmost benefits of the shareholders under 
the ethical standards with honestly and carefulness.

 
 (3.1) Business Ethics
   The Board of Directors has clear policies on business ethics, which have been communicated 

to management and employees on a regular basis. All concerned individuals are expected to adopt 
these policies and implement them with integrity, honesty, and fairness in their dealings with the 
Company, interested parties, the public, and society. Interactions between the individuals concerned 
and other parties are constantly monitored. The Company has compiled and published a code of 
professional ethics for staff and determined penalties for violating the said code.

 
 (3.2) Conflicts of Interest
   
  To avoid conflicts of interest, the Board of Directors is careful to review any item that 

could be construed as a conflict of interest, and to establish written policies and procedures for the 
authorization of transactions between related parties. The Article of Association of the Company and 
its subsidiaries were revised to stipulate that if any transaction is agreed to between various members 
of the Company and its subsidiaries, or any asset of the Company or its subsidiaries is acquired or 
relinquished as per the relevant guidelines of the Stock Exchange of Thailand, then the Company and 
its subsidiaries must comply with the said guidelines. The Company also established policies and 
procedures by which to prevent the managements and related parties from deriving personal benefit 
from the Company’s inside information. 
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  คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้งรวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยในส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก(Arm’sLengthBasis)และได้เปิดเผย 

รายละเอียดมูลค่ารายการคู่สัญญาเหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปีและแบบ56-1แล้วนอกจากนี้ 

กรรมการผู้บริหารและพนักงานใดท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียง 

ลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลเหล่านั้น

 

 (3.3)ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 

   บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

ธุรกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละสายงานพร้อมทั้งได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของ 

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิด

ประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล

และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงินโดยบริษัทได้

จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

  

   บริษัทได้จัดให้มีการตรวจเช็คเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ

ของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพรวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(ComplianceControl)และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ

สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินการ

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย



 (3.4) การบริหารความเสี่ยง

 

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากบริษัทได้มี 

การกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงซึ่งรวมถึง

ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยมอบให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและ 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในแง่ของเศรษฐกิจการเงินสังคมและกฎหมายรวมทั้งการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมและกำหนดมาตรการเพื่อจัดการแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

  The Board of Directors is aware of each incidence of a potential conflict of interest or 
related-party transaction and considers the appropriateness of each occurrence. The Company complies 
with the principles of the stock exchange whereby prices and conditions are negotiated strictly on an 
arm’s-length basis. The details of each transaction, its value, the parties involved, and the reason or 
necessity for the transaction are explained in the Annual Report and Form 56-1. In particular, directors, 
managements and employees are not allowed from considering or casting their votes on matters in 
which they may have a potential conflict of interest.

 
 (3.3) Internal Control and Internal Audit
   
   The Company places importance on the effective and appropriate internal control 

system for the Company business operations, both in the management and operational levels. And 
therefore, has adjusted the structure of the organization to be in line with the Company objectives, 
business, duty, and responsibilities of each business line. The Company has also clearly established 
the written guideline of the obligation, and scope of authority of the staff and management, has the 
control and monitoring system for the utilization of the Company assets, and has clear separation and 
segregation of duty and obligation for the operators, the monitoring party and the evaluator. This is  
to balance the power and authorization and enable appropriate cross examination among all parties  
involved. Furthermore, the Company also has the financial related internal control by setting the  
system of reporting line to the respective management in charge.

   
   The Company conducts investigations to determine that its operations and financial 

activities are proceeding properly and efficiently, and are compliant with all relevant laws and  
regulations. In order that the internal auditing unit may be independent, capable, and balanced, the  
Board of Directors has stipulated that its reports be made directly to the Audit Committee and its 
activities evaluated by the Audit Committee as well.

 
 (3.4) Risk Management
   
   The Company attaches considerable importance to risk management. The risk involved 

in each corporate activity is evaluated and determined, along with measures to prevent and manage  
risk and its effect on corporate operations. The task of management is to assess the economic,  
financial, social, and legal risks produced by each change in circumstances, along with their impact on  
competitiveness in the industry, and to decide on the appropriate solutions.
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(4) Meetings of the Board of Directors
 
 The normal frequency of meetings of the Board of Directors is every three months. Other  

special meetings may be held as the need arises. Each meeting has a clear agenda, determined in 
advance, part of which is a regular review of operational results. The Secretary to the Board issues 
invitations to each meeting, along with the rules of the meeting and all relevant documents, seven 
days in advance, so that the directors may have sufficient time to study all pertinent information prior 
to attending the meeting. Each meeting normally lasts about two hours. In 2008, the Board of Directors 
held four regular meetings and six extraordinary meetings, totaling ten meetings. The attendance of 
each director are as follows:

 Details of director and member of each committee attendance records in year 2008

  Name
 The Board 

 of Directors
The Audit 
Committee

 The Compensation
 Committee

The Present Board of Directors

 1. Mr. Kovit Poshyananda  10/10  -  -

 2. Mr. Apichart  Chutrakul  10/10  -  -

 3. Mr. Mana  Noppun *  5/5  3/3  -

 4. Mr. Jesadavat Priebjrivat *  5/5  3/3  -

 5. Mr. Wirat  Uanarumit *  4/6  3/3  -

 6. Mr. Srettha  Thavisin  8/10  -  -

 7. Mr. Wanchak  Buranasiri  10/10  -  -

 8. Mr. Kriengkrai  Thiennukul *  5/6  -  -

 9. Mrs. Nujchanart  Panthawangkun *  6/6  -  -

 10. Mr. Porntat Amatavivadhana *  5/5  -  -

The Board of Directors who vacated office during the year 2008

 1. Mr. Chittin  Sibunruang  3/4  -  1/1

 2. Mr. Visarl  Chowchuvech  4/4  2/2  1/1

 3. Miss Chitra  Srisakorn  3/4  1/2  1/1

 4. Mr. Dnuja Sindhvananda  2/3  1/1  1/1

Remark : * The new directors who were appointed in 2008.

(4)การประชุมคณะกรรมการ

 

 คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำเป็นรายไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม 

ความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ 

โดยเลขานุการคณะกรรมการได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม

ล่วงหน้า7วันเพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมปกติการประชุมแต่ละคร้ัง 

จะใช้เวลาประมาณ1-2ช่ัวโมงโดยในปี2551ท่ีผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน4คร้ัง

และประชุมตามวาระพิเศษจำนวน6คร้ังรวมท้ังส้ิน10คร้ังโดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน

ปรากฏรายละเอียดดังนี้

การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี2551

รายชื่อกรรมการ
ที่ประชุม

คณะกรรมการ
ที่ประชุม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการชุดปัจจุบัน

 1.นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 10/10 - -

 2.นายอภิชาติ จูตระกูล 10/10 - -

 3.นายมานะ นพพันธ์* 5/5 3/3 -

 4.นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์* 5/5 3/3 -

 5.นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต* 4/6 3/3 -

 6.นายเศรษฐา ทวีสิน 8/10 - -

 7.นายวันจักร์ บุรณศิริ 10/10 - -

 8.นายเกรียงไกร เธียรนุกุล* 5/6 - -

 9.นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร* 6/6 - -

10.นายพรทัต อมตวิวัฒน์* 5/5 - -

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในระหว่างปี2551

 1.นายจิตติน สีบุญเรือง 3/4 - 1/1

 2.นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช 4/4 2/2 1/1

 3.นางสาวจิตรา ศรีสาคร 3/4 1/2 1/1

 4.นายดนุชา สินธวานนท์ 2/3 1/1 1/1

หมายเหตุÚ:*เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในระหว่างปี2551
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 The Chairman of the Board has allocated sufficient time for the proposal of issues for consideration 
of the directors and to encourage the directors to freely and thoroughly discuss the issue. The Secretary 
to the Board takes minutes of the meeting with all important details of the meeting including the  
discussion of the meeting and the opinion of the directors being clearly recorded. The minutes of the 
previous meetings which have been approved by the Board of Directors shall be kept and ready for 
the examination of the directors and other related parties.

(5) Self Evaluation of the Board of Directors

 The Company acknowledges the information about performance evaluation of the Board of 
Directors in accordance with the regulation set by SET. The Company evaluates the performance of 
the Board of Directors from time to time. However, at present, the Company has concept to carefully 
and appropriately set the guideline for performance evaluation of the Board of Directors, and to use 
this information to improve and develop more performance efficiency of the Board of Directors.

(6) Remuneration for Directors and the Managements

 The Company’s remuneration policy for directors is straightforward and transparent. Levels of 
remuneration are equivalent to the industry standards, high enough to attract and retain directors who 
possess the desired qualifications, and are approved by a meeting of shareholders. Directors who are 
appointed as audit committee are given increased remuneration appropriate to their greater workload.

 
 The Board of Directors appointed a Compensation Committee composed of audit committee 

and non-executive directors, so as to give impartial and appropriate consideration to the remuneration 
due to the Board of directors, and Audit Committee. Their recommendations must then be approved 
by a meeting of shareholders. Details of the remuneration given to directors and managements is  
provided under the topic “(3) Managements Remuneration”, whose heading is also “Management”.

 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและส่งเสริมให้

กรรมการได้อภิปรายประเด็นสำคัญอย่างทั่วถึงโดยมีเลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็น

ลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วนโดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุมรวมทั้ง

ข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจนมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการซึ่งพร้อม

ให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(5)การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  

 บริษัทรับทราบข้อมูลด้านการประเมินผลงานของคณะกรรมการตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กำหนดและมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบ้างเป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทมีแนวคิดที่จะ

กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะโดยจะกระทำด้วยความระมัดระวังและ 

รอบคอบตามความเหมาะสมเพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

(6)ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

 

 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียว

กับภาคอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติ 

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตาม

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งนี้เพื่อให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงได้รับการพิจารณาอย่างเป็นกลางและ

เหมาะสมและเพ่ือพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะได้มีการนำเสนอ 

ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติด้วยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารปรากฏในหมวด

“การจัดการ”ภายใต้หัวข้อ“3.ค่าตอบแทนผู้บริหาร”
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(7) Development of Directors and Management
 
 (7.1) Development of Directors
    
    The Company recognizes the importance of the directors who are important mechanism 

for the determination of the Company policy and plan to achieve corporate business goal and to take 
care of the benefits of all shareholders who has placed their trusts and appoint the directors to set the 
policy and supervise the business affairs operations of the management. Therefore, the Company 
has aimed to continuously and consistently develop all directors to be knowledgeable in all matters 
necessary and related to their works and Company business. This includes to support in terms of time 
allocation and any related expenses for the directors, audit committees, management, and the employees 
in charge of the corporate secretarial tasks, to attend or participate in the trainings and seminars with 
various institutions such as SET, SEC, Thai Institute of Directors, and Thai Listed Companies  
Association. The purpose of the trainings and seminars is to improve knowledge, understanding, and 
to inform of any laws, rules, responsibilities, and any useful information which could be utilized and 
be beneficial for the business in the future.

    Moreover, in case of appointment of the new director, the secretary to the Board of 
Directors as a person in charge of the corporate secretarial tasks of the Company will be preparing the 
necessary documents and information which could be useful and beneficial for the directors to know 
and aware of their roles, obligations and responsibilities such as Directors’ Manual for Thai Listed 
Company issued by SEC and the Rules on obligations and responsibilities to disclose reports to the 
Office on each person’s securities holding in accordance with section 59, and its penalty in accordance 
with section 275 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535. These are the details of obligations 
and responsibilities in which the directors must be abided by legally, including the Code of Best  
Practice which is to be the guideline for business practice to be according to the internationally  
accepted standards.

 (7.2) Development of Management and Succession Plan

   The Company determines to develop the management from middle level to top level 
of management for continued business succession plan for the planning and business operations in 
various functions including product development, sales and marketing, financial, and other supporting 
functions. The Company will set up the committee which will consist of top level management and 
that the management for each business line to have meetings to set the working plan and coordination 
which could be several committees as appropriate, for example, the committee to consider new projects 
who will be considering and making decision or land purchase or other investment, or the committee 
to consider the Company financial or the committee for products development and marketing. These 
committees will be comprised of the Chief Executive Officer, President, and Senior Executive Vice 

(7)การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร



 (7.1)การพัฒนากรรมการ

  

  บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของกรรมการซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการกำหนดแนวทางนโยบาย

และแผนงานในการที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งได้

ไว้วางใจแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารบริษัทจึง

มีเป้าหมายในการพัฒนากรรมการทุกท่านให้มีความรอบรู้ในเรื่องที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง

และสม่ำเสมอโดยการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งในด้านของการจัดสรรเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ

กรรมการตรวจสอบผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนากับหน่วยงาน

ต่างๆเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นต้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจ

และได้รับทราบกฎหมายหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบรวมท้ังข้อมูลในด้านต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

 

   นอกจากนี้หากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบงาน 

ด้านเลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการได้ทราบถึง 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทเช่นคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งจัดทำโดย 

สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.และหลักเกณฑ์ในเรื่องภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานการถือ 

หลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา59และบทกำหนดโทษตามมาตรา275แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535เป็นต้นอันเป็นข้อมูลรายละเอียดของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ที่กรรมการต้องยึดถือและปฎิบัติรวมทั้งในส่วนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดี(bestpractice)ที่จะใช้เป็นแนวทางใน

การทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 (7.2) การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน

  

  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้บริหารทั้งในระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเพื่อการสืบทอดงาน

อย่างต่อเน่ืองโดยในการวางแผนและการทำงานในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด 

และการขายการเงินตลาดจนงานในส่วนสนับสนุนทั้งหลายจะกำหนดให้มีกลุ่มคณะทำงานที่ประกอบด้วย 

ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในแต่ละสายงานมาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแผนการทำงานและการประสานงาน 

ซึ่งอาจมีหลายคณะตามความเหมาะสมเช่นคณะทำงานในการพิจารณาโครงการใหม่โดยจะทำหน้าที่ในการ 

พิจารณาตัดสินใจในการลงทุนซื้อที่ดินหรือลงทุนอื่นๆหรือคณะทำงานที่พิจารณาเกี่ยวกับการเงินของบริษัท 

หรือคณะทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดเป็นต้นโดยในคณะทำงานเหล่านี้จะประกอบด้วยประธาน
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President as the core members, and the management of relevant business lines as the members of each 
committee. The Company is confident that this method of working will be a good way to develop the 
potential of the management as they will have the opportunity to participate and be part of the team 
to set the plan and business operational process, and also to see and closely work with the management 
from other business lines. Furthermore, it is the opportunity for them to study and learn from the 
experiences of higher level management in actual business operations. We can see that such method 
of working, apart from being a good way to develop potential management, it is also enable the 
continuity of business and to enable the succession and transfer of responsibilities between the same 
level of management in different business lines or from the higher level of management without any 
interruption. This is due to the fact that this method of working does not rely on an individual, but it is 
working as a team. The coordination of each individual in a team working together synchronously has 
enabled the succession of works gradually in forms of learning and transmission of works, and also 
the significant responsibilities altogether.

   
  As for the middle level management, the Company also has continued development and 

succession plans. The top level management of each respective business line will consider and support 
their middle management and the staff in their business line who has potential to develop and become 
their successor. The names of middle level management will be proposed and selected to participate in 
the SLP (Sansiri Leadership Program) which is a training program to support and create the potential 
for management in preparation to be the executives. The employees will learn the procedures and 
strategies of the modern management, including how to become a good and effective management 
in the future. Furthermore, this is the building of networks for coordination among different business  
lines as the employees who participate in the program will attend classes and join the activities 
together. For lower level employees, the Company has a project to search for the star. The top level 
management from different but related business line will be discussing and select the skilled employees 
with positive attitude to participate in the training in form of on the job training to enable them to 
grow and become lower and middle management respectively. Apart from the mentioned two projects, 
the Company also has Management Trainee Project to help the employees to know and understand the 
process and procedure of business operations of the organization which will enable the employee to 
plan and carry out business operations in accordance with the Company objectives and to help support 
the development of management and work success better.

   
  Moreover, the Company also supports the seminar projects / excursions both domestically 

and overseas to help improve skills, knowledge and to explore new visions to the employees and for 
them to apply these skills and knowledge to their works, for example, Managerial Grid or The 7  
Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. All middle level management will have 
opportunity to attend these important trainings and seminars to improve and develop their skills to be 
ready to be leader and management.

อำนวยการกรรมการผู้จัดการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสเป็นแกนหลักและมีบรรดาผู้บริหารอ่ืนๆในระดับต่างๆ 

ของสายงานที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเข้าร่วมในการทำงานในกลุ่มคณะทำงานแต่ละคณะซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า 

ด้วยแนวทางในการทำงานดังกล่าวนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้บริหารอย่างมาก 

เนื่องจากได้มีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแผนและการปฏิบัติงานและได้เห็นและสัมผัสการทำงาน

ของผู้บริหารในสายงานอื่นๆด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการที่ได้มีโอกาสศึกษาและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์

ในการทำงานจากผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติงานจริงด้วยจะเห็นว่าวิธีการทำงานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการ

พัฒนาผู้บริหารที่ดีแล้วยังจะทำให้งานมีความต่อเนื่องและสามารถสืบทอดงานและถ่ายโอนความรับผิดชอบ 

ระหว่างผู้บริหารท้ังในระดับเดียวกันในต่างสายงานและจากผู้บริหารระดับสูงได้โดยคล่องตัวเน่ืองจากวิธีการทำงาน 

ดังกล่าวไม่ติดยึดกับตัวบุคคลแต่เป็นการทำงานในลักษณะของทีมการที่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มคณะทำงานแต่ละคณะ 

ท่ีทำงานสอดประสานกันทำให้มีการสืบทอดงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะของการทำงานร่วมกันซึ่งจะได้

ศึกษาและถ่ายทอดงานรวมทั้งความรับผิดชอบที่สำคัญไปพร้อมกัน

 

  สำหรับผู้บริหารระดับกลางนั้นบริษัทมีการพัฒนาและมีแผนการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

โดยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานจะต้องพิจารณาและสนับสนุนให้ผู้บริหารในระดับกลางและพนักงานในสายงาน

ได้มีการพัฒนาศักยภาพขึ้นเพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานด้านการบริหารและทำงานงานแทนตนได้โดยที่ผู้บริหาร

ระดับกลางที่มีศักยภาพในทุกสายงานจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการSLP(SansiriLeadership 

Program)ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงานเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโดยพนักงานจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและกลยุทธ์ในการบริหารแนวใหม่รวมถึง

การท่ีจะเป็นผู้นำท่ีดีและมีประสิทธิภาพในอนาคตนอกจากน้ียังเป็นการสร้างเครือข่าย(network)ในการประสานงาน 

และให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการทำงานในระหว่างสายงานต่างได้ด้วยเนื่องจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 

ต้องเข้าเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันในส่วนของพนักงานในระดับต่ำลงมาบริษัทจะมีโครงการค้นหาดาวเด่น(star)

โดยจะเป็นการคุยกันในระหว่างผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกันทำการคัดเลือกพนักงานที่

มีทักษะการทำงานและทัศนคติที่ดีเข้ามาร่วมฝึกอบรมในลักษณะonthejobtrainingเพื่อให้สามารถเติบโตขึ้น

เป็นผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางตามลำดับนอกเหนือจากโครงการหลักทั้งสองโครงการดังกล่าวบริษัทยัง 

จัดให้มีโครงการManagementTraineeซึ่งช่วยให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของ 

ฝ่ายต่างๆในองค์กรอันจะช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนและปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

อันจะช่วยเสริมในการพัฒนาผู้บริหารและสืบทอดการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

  นอกจากนี้บริษัทยังให้การสนับสนุนโครงการสัมมนา/ดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับพนักงานในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอาทิ 

ManagerialGridหรือThe7HabitsofHighlyEffectivePeopleของStephenR.Coveyซึ่งผู้เป็น 

ผู้บริหารระดับกลางทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าเรียนในโครงการอบรมสัมมนาที่สำคัญเหล่านี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

เป็นผู้นำและการบริหารงาน
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5. Supervising the Use of Inside Information

The Board of Directors and corporate management are obliged to report on their securities holding  
in the Company to the Securities Exchange Commission with every change in the holdings of 
Company shares. This is one measure to enable the Company to determine whether any purchase of 
shares relied on the use of inside information by the above-mentioned persons. The Company had 
set the policy with regard to the disclosure of significant corporate information by notifying the Board 
of Directors and the Executives or relevant department who may have significant inside information 
that would affect the security prices, are prohibited to sell or buy the Company’s securities during 
one month prior to the financial statement or the inside information would be released to the public, 
as well as reiterate them to share those information to only among those who need to know. Other  
executives should only come to know of this information at the same time as it is disclosed to the public. 
By these methods, the Company believes that if inside information were used for personal gain, the 
scope of an investigation would be effectively limited and the persons responsible quickly identified 
and penalized.

6. Internal Controls

Sansiri highly recognizes the importance of internal control system and ensures the suitable  
monitoring and supervision to bring about higher efficiency. The Board of Directors has assigned the 
Audit Committee, which works independently, to regularly oversee and review the internal control 
system to ensure the appropriateness and effectiveness of the current system. Thus, the internal control 
system must be efficient enough to protect the assets of Sansiri Group while preventing the misuse 
of assets by the management. The thorough disclosure is required to ensure transparency and able to 
be audited, according to Good Corporate Governance practice. This system, therefore, is meant to 
safeguard the interests of shareholders and provide justice for all groups of stakeholders.

Sansiri’s internal control system is set up to harmonize with corporate operations and management 
in five areas, namely: (1) the organization and its surroundings; (2) risk management; (3) control of 
management’s operations; (4) information and communication systems; (5) monitoring systems which 
can be summarized as follows:

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการส่งสำเนาในรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่ง 

จะต้องรายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง

หุ้นของบริษัทซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบว่ามีการซื้อขายหุ้นโดยการใช้ข้อมูลภายในของ

บุคคลดังกล่าวนอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทไว้

โดยบริษัทได้แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง1เดือนก่อนที่งบการเงินหรือ

ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนพร้อมทั้งการกำชับให้มีการเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้

ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้นโดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารอื่นพร้อมๆกับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ต่อสาธารณชนด้วยวิธีการดังกล่าวบริษัทเช่ือว่าหากเกิดการนำข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ส่วนตนจะสามารถ

กำหนดขอบเขตในการสอบสวนและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การควบคุมภายใน

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่งมุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและสอบทานความเหมาะสมและ 

ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและ 

เพียงพอท่ีจะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมท้ังป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร

โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพ้ืนฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตาม 

องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆทั้ง5ส่วนอันได้แก่(1)องค์กรและสภาพแวดล้อม 

(2)การบริหารความเส่ียง(3)การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร(4)ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

(5)ระบบการติดตามซึ่งสรุปได้ดังนี้
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The Organization and its Surroundings

At present, Sansiri has set up the organization in such a way that the operations of management 
can be easily controlled while adjusting the organization chart to enhance flexibility to cope with the 
changing business environment. The Board of Directors, consisting of three directors from management, 
along with seven outside directors who are either qualified individuals of eminence and Audit 
Committee. This composition of the Board facilitates checks and balances for fair, effective decision-making.  
As for the management structure, responsibilities have been clearly divided among three basic areas  
of internal control, namely authorizing, recording financial data and other information, and asset  
management. In this regard, Sansiri has set up the Office of Internal Audits, which directly reports to 
the Audit Committee and helps in monitoring, evaluating, and improving the internal control system.

Risk Management

Sansiri’s annual business plan sets forth clear and measurable targets conforming to the corporate 
vision. The analysis of various types of risks is utilized to draw up this annual plan as well as determine 
the operational strategies, benchmarks, and monitoring tools. An accounting system measures the 
costs of each business activity on a separate basis, enabling Sansiri to evaluate the gain or loss in each 
and judge how competitive each is. During implementation of the plan, moreover, the relevant risk 
factors are regularly monitored and assessed to determine how likely they are to affect operations.  
If any one factor changes or becomes more prominent than originally anticipated, Sansiri will still be 
able to adjust strategies or institute measures to prevent or prepare for such a risk in time.

Control of Management’s Operations

The Board of Directors has appointed two committees, the Audit Committee and the Compensation 
Committee, both of which strictly adhere to the scope of authority, duties, and responsibilities 
assigned to them. 

Sansiri sets the scope of authority and responsibilities for each function properly, in accordance 
with the decentralization and high efficiency. Sansiri constantly monitors the operations of the  
subsidiaries, and has put in place means whereby to monitor their operations and ensure that both 
Sansiri and its subsidiaries are in compliance with the regulations and all relevant legislation. Sansiri 
has, furthermore, determined a clear vision that serves as a guideline directing the work of all units 
within the organization, and propagated it throughout the Company on a consistent basis. Sansiri has, 
besides this, selected a corporate culture and promoted activities that reinforce this culture, thereby 
promoting the same, harmonious Company-wide values, procedures, and workplace environment. It 
is this corporate culture that will strengthen the honesty, responsibility, and integrity of all employees 
and ensure Sansiri’s future success.

องค์กรและสภาพแวดล้อม

ปัจจุบันบริษัทได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีการจัดองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารโดยเริ่มตั้งแต่
องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นฝ่ายบริหาร3ท่านและกรรมการภายนอก
ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น7ท่านทำให้ในการพิจารณาการตัดสินใจใน 
การบริหารงานต่างๆของบริษัทมีการคานอำนาจกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในส่วนของการจัดผังองค์กร 
การบริหารงานบริษัทได้แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานสามด้านท่ีเป็นพ้ืนฐานของระบบควบคุมภายในอันได้แก่
หน้าท่ีในการอนุมัติหน้าท่ีในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและหน้าท่ีในการตรวจสอบดูแลทรัพย์สิน 
ออกจากกันอย่างเด่นชัดและบริษัทได้จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนโดยให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมติดตามประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอีกทางหนึ่ง

การบริหารความเสี่ยง

ในการวางแผนและการบริหารงานบริษัทมีกระบวนการในการจัดทำแผนงานประจำปีที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
และวัดผลได้ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดซึ่งขั้นตอนในการจัดทำแผนงานจะมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยง 
ในด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพ่ือดำเนินการตลอดจนเคร่ืองช้ีวัดและติดตามผลรวมท้ัง
มีการจัดทำระบบบัญชีต้นทุนแยกตามแต่ละกิจกรรมเพื่อที่บริษัทจะได้รับทราบต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน
และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันต่อไปโดยที่ในระหว่างปฏิบัติงานตามแผนจะได้มีการติดตามและ
ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวอยู่อย่างสม่ำเสมอทั้งนี้เพื่อที่
หากมีปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้ในขั้นตอนการวางแผนจะได้มีการปรับ
กลยุทธ์หรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยสองคณะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

ในด้านการบริหารงานบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละหน้าท่ีให้เหมาะสม 
ตามหลักการกระจายอำนาจและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง 
สม่ำเสมอรวมทั้งมีมาตรการในการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎระเบียบของ
บริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังน้ีบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนเพ่ือให้ทิศทางการทำงานของทุกหน่วยงาน 
เป็นไปในทางเดียวกันและได้มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ดังกล่าวอย่างท่ัวถึงและสม่ำเสมอนอกจากน้ีบริษัทได้รวบรวม 
และกำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้นและได้ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างค่านิยม
แนวทางปฏิบัติสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ีเป็นเอกภาพและสอดคล้องกันซ่ึงบริษัทเช่ือว่าวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว
จะส่งเสริมในด้านความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ(integrity)ของพนักงานได้ทางหน่ึงอีกท้ังเป็นพลังผลักดัน
ไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
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Information and Communication Systems

In light of the importance of information and communication systems, Sansiri has upgraded 
our computerized database management system. This new process will facilitate the gathering and 
management of data as well as improve the accuracy and efficiency of operational reports. Sansiri 
now possesses, moreover, an internal computer network that links outside agencies to the Company, 
thus making overall communications within and outside the Company more rapid and effective. These 
systems have been established with sufficiently elaborate information security safeguards.

Monitoring Systems

The Board of Directors met ten times in 2008, and the Audit Committee reported on its findings 
to the Board of Directors every quarter. The management is responsible for examining and monitoring 
operational results to do an analysis of financial impact on a continual basis. Sansiri holds a meeting 
of senior management-level personnel from every department to report on progress according to the  
corporate plan two or three times a year. This is in addition to the regular monitoring of Sansiri’s  
operational systems and conformity to the plan’s benchmarks at various levels of command within the 
organization. These meetings facilitate, by other means, the flow of information across departmental 
boundaries. If any significant defect is found, a report of it is made to the Audit Committee or the 
Board of Directors for decision and resolution. 

During the Board of Directors’ meeting # 2/2009 on 25 February 2009, at which the Audit 
Committee was present, the Board of Directors and the Audit Committee both assessed the Sansiri’s 
internal control system in accordance with the evaluation form provided by the Securities Exchange 
Commission. After interrogating management concerning the five aspects of the internal control  
system, namely the organization and its surroundings, risk management, control of management’s 
operations, information and communication systems, and monitoring systems, both bodies agreed that 
Sansiri Group has complied with generally accepted standards of accounting, the guidelines by the 
Securities Exchange Commission, and the regulations of the Stock Exchange of Thailand in making 
quarterly financial reports, the financial statements for 2008, and the consolidated financial statements 
of the subsidiaries, correctly and consistently. It was agreed that the preparation and disclosure of 
these financial statements were accurate, adequate, and timely, and that Sansiri’s internal control  
system was sufficient, appropriate, and could be adjusted effectively to changing circumstances. It 
was agreed, moreover, that by these means Sansiri and subsidiaries would achieve the objectives, and 
that they were in compliance with all relevant legislation and regulations. Neither body discovered 
any significant problems or deficiencies that would damage Sansiri’s operations.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัยทำให้การจัดเก็บรวบรวม

และบริหารข้อมูลและการจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งานและสามารถรายงานได้

อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันเหตุการณ์อยู่เสมอนอกจากนี้บริษัทยังมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายภายในองค์กรที่

สามารถเชื่อมต่อจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาในบริษัทอันจะทำให้การติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยที่ระบบดังกล่าวมีการกำหนดระบบ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี2551รวม10ครั้งโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสนอกจากนี้ในการบริหารงานตามแผนงานจะมี 

การตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการเงินอย่างต่อเน่ืองโดยบริษัทได้จัดให้มี

การประชุมรวมของพนักงานระดับจัดการของทุกฝ่ายเพ่ือรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว

ปีละสองถึงสามครั้งนอกเหนือไปจากการบริหารติดตามผลตามระบบงานและเครื่องชี้วัดที่กำหนดตามแผนงาน 

โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอันจะเป็นการเพิ่มช่องทางที่จะทำให้มีการส่งผ่านข้อมูลและการติดตามการทำงาน

ข้ามสายงานอีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะมีการรายงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี2/2552เม่ือวันท่ี25กุมภาพันธ์2552โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 

เข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่างได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัทตามแนวทางในแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

และโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้าน 

ต่างๆ5ส่วนคือองค์กรและสภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตามซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความเห็นสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับ 

โดยท่ัวไปประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสงบการเงินประจำปี2551ของบริษัทและงบการเงินรวม 

ของบริษัทย่อยตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วนเพียงพอและทันเวลามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ 

ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็น

สาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด
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Note 1/Including the shares held by spouse and minor children

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

1นายโกวิทย์โปษยานนท์

-ประธานกรรมการ

-กรรมการอิสระ-

74 - ปริญญาเอก(เศรษฐศาสตร์)

CornellUniversity

 สหรัฐอเมริกา

- ผ่านการรอบรมหลักสูตร

 DirectorAccreditation

Program(DAP)ที่จัดโดย 

 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย(IOD)

0.124% ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน 

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฟูรูกาวาเม็ททัล(ไทยแลนด์)

จำกัด(มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการสรรหาและ 

ค่าตอบแทน

ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการและประธาน 

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทแชงกรี-ลาโฮเต็ลจำกัด

(มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย(IOD)

ปัจจุบัน กรรมการและประธาน 

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทโกลว์พลังงานจำกัด

(มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินการและ 

บริหารงานของสำนักงานและเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการ 

โทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)

Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

 1 Mr. Kovit Poshyananda

    - Chairman of the Board

    -  Independent Director

74  -  Ph.D. (Economics),

 Cornell University, U.S.A.

 -   Attended training the  

 Director Accreditation 

 Program (DAP) held by  

 the Thai Institute of  

 Directors Association  

 (IOD)

0.124% Present Independent Director and 

Chairman of the  Audit 

Committee        

Furukawa Metal (Thailand)  

Co., Ltd.

Present Independent Director and 

Chairman of the Nomination 

and Remuneration  

Committee

Bangkok Bank PCL.

Present Director and Chairman  

of the Audit Committee

Shanggri-La Hotels Public  

Company Limited

Present Director Walailak University

Present Deputy Chairman Thai Institute of Directors  

Association (IOD)

Present Director and Chairman of 

the Audit Committee

Glow Energy Public Company 

Limited

Present Director The Office of the Council of State

Present Chairman The National Telecommunications 

Commission

หมายเหต ุ    1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

1  Mr. Kovit Poshyananda

 (-Continued-)

Present Director Office of the Decentralization to the 

Local Government Organization

Present Director Public Sector Audit and Evaluation 

Committee (PAEC)

Present Director Office of Insurance Commision

Present Director Regional Urban Development 

Fund Office, Government Saving 

Bank

Present Director Property Management Bureau, 

The Thai Redcross Society

Present Director Rajapark College

 2  Mr. Apichart Chutrakul

     -  Vice-Chairman 

       (Authorized Director)

     -  Chairman of the  

  Executive Committee

49  - M.B.A., University of  

 San Diego, U.S.A.

0.524% Present Chief Executive Officer Sansiri Public Company Limited

Present Member of the Expert 

Committee, Central Land 

Development  Commission

Real Estate Business Promotion 

Bureau, Department of Lands

Present Member of the Central 

Land Development  

Sub-Commission

Real Estate Business Promotion 

Bureau, Department of Lands

2008 - Present Director Plus Property Venture Co., Ltd. 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

1นายโกวิทย์โปษยานนท์

 (-ต่อ-)

ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและ 

ประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.)

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนพัฒนาเมือง 

ในภูมิภาคธนาคารออมสิน

ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

สภากาชาดไทย

ปัจจุบัน กรรมการสภาวิทยาลัย วิทยาลัยรัชต์ภาคย์

2นายอภิชาติจูตระกูล

-รองประธานกรรมการ

 (มีอำนาจลงนามผูกพัน

  บริษัท)

-ประธานกรรมการบริหาร

49 -ปริญญาโท(บริหารธุรกิจ)

UniversityofSanDiego

ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.524% ปัจจุบัน ประธานอำนวยการ บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ 

กรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กรมที่ดิน

ปัจจุบัน กรรมการในคณะอนุกรรม

การจัดสรรที่ดินกลาง

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กรมที่ดิน

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้เวนเจอร์จำกัด

Note 1/Including the shares held by spouse and minor children

หมายเหตุ    1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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Note 1/Including the shares held by spouse and minor children

หมายเหต ุ    1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

2  Mr. Apichart Chutrakul

     (-Continued-)

    

2006 - Present Director Papanan Limited

2006 - Present Director Pacific Challenge Holding Co., Ltd.

2006 - Present Director Red Lotus Properties Limited

2003 - Present Director Arnawat Limited

2003 - Present Director Piwattana Limited

2003 - Present Director Clubhouse Property Limited

2002 - Present Director S.U.N. Management Co., Ltd.

2002 - Present Director Sansiri Venture Co., Ltd.

2000 - Present Director Sansiri Land Limited

1998 - Present Director Plus Property Co., Ltd. 

1990 - Present Director Chanachai Limited

1990 - Present Director Rojnaruemit Limited

2003 - 2008 Director Siri Phuket Limited

2007 Director Touch Property Co., Ltd.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2นายอภิชาติจูตระกูล

(-ต่อ-)

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทปภานันจำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแปซิฟิคชาเลนจ์โฮลดิ้งจำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเรดโลตัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทอาณาวรรธน์จำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพิวรรธนาจำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทคลับเฮ้าส์พร็อพเพอร์ตี้จำกัด

  2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเอส.ยู.เอ็น.แมเนจเม้นท์จำกัด

2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแสนสิริแลนด์จำกัด

2541-ปัจจุบันกรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2533-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทชนชัยจำกัด

2533-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทโรจน์นฤมิตจำกัด

2546-2551 กรรมการ บริษัทสิริภูเก็ตจำกัด

2550 กรรมการ บริษัททัชพร็อพเพอร์ตี้จำกัด



D
etails on the D

irectors 
and M

anagem
ents

A
nnual R

eport 2008

150

NextContentPrevious

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร

รายงานประจำป ี2551

151

NextContentPrevious

Note 1/Including the shares held by spouse and minor children

หมายเหต ุ    1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

 3 Mr. Srettha Thavisin

    - Director 

       (Authorized Director)

     - Deputy Chairman of  

  the Executive 

  Committee

48  - M.B.A. (Finance)

    Claremont Graduate

  School, U.S.A.

1.227% Present President Sansiri Public Company Limited

2008 - Present Director Plus Property Venture Co., Ltd. 

2006 - Present Director Sansiri Venture Co., Ltd.

2006 - Present Director Pacific Challenge Holding Co., Ltd.

2006 - Present Director Red Lotus Properties Limited

2003 - Present Director Arnawat Limited

2003 - Present Director Piwattana Limited

2003 - Present Director Clubhouse Property Limited

2000 - Present Director Sansiri Land Limited

1998 - Present Director Plus Property Co., Ltd. 

1994 - Present Director Rojnaruemit Limited

1990 - Present Director Chanachai Limited

2007 Director Touch Property Co.,Ltd.

2003 - 2006 Director Siri Phuket Limited

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

3นายเศรษฐาทวีสิน
 -กรรมการ  
  (มีอำนาจลงนาม
 ผูกพันบริษัท)
 -รองประธานกรรมการ 
 บริหาร

48 -ปริญญาโท(การเงิน)
ClaremontGradute
 Schoolประเทศสหรัฐอเมริกา

1.227% ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้เวนเจอร์จำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแปซิฟิคชาเลนจ์โฮลดิ้งจำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเรดโลตัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทอาณาวรรธน์จำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพิวรรธนาจำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทคลับเฮ้าส์พร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแสนสิริแลนด์จำกัด

2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทโรจน์นฤมิตจำกัด

2533-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทชนชัยจำกัด

2550 กรรมการ บริษัททัชพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2546-2549 กรรมการ บริษัทสิริภูเก็ตจำกัด
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Note 1/Including the shares held by spouse and minor children

หมายเหต ุ    1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

 4 Mr. Wanchak Buranasiri

    - Director

        (Authorized Director)

     - Member of the  

  Executive Committee

     - Secretary to the 

       Compensation  

  Committee

44   - M. Eng. (Chemical) 

 Imperial College of 

 Science  Technology and  

 Medicine, University of  

 London, England

0.343% Present Senior Executive Vice 

President

Sansiri Public Company Limited

2008 - Present Director Plus Property Venture Co., Ltd. 

2007 - Present Director Touch Property Co., Ltd.

2006 - Present Director Papanan Limited

2006 - Present Director Pacific Challenge Holding Co., Ltd.

  - Attended training the  

 Director Accreditation  

 Program (DAP) held by  

 the Thai Institute of  

 Directors Association  

 (IOD)

2006 - Present Director Red Lotus Properties Limited

2003 - Present Director Arnawat Limited

2003 - Present Director Piwattana Limited

2003 - Present Director Clubhouse Property Limited

2002 - Present Director S.U.N. Management Co., Ltd.

2002 - Present Director Sansiri Venture Co., Ltd.

2000 - Present Director Sansiri Land Limited

1998 - Present Director Plus Property Co., Ltd. 

1994 - Present Director Rojnaruemit Limited

1993 - Present Director Chanachai Limited

2003 - 2008 Director Siri Phuket Limited

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

4นายวันจักร์บุรณศิริ

 -กรรมการ  

  (มีอำนาจลงนาม

ผูกพันบริษัท)

 -กรรมการบริหาร

 -เลขานุการคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน

44  -ปริญญาโท(วิศวกรรมเคมี)

ImperialCollegeof

 ScienceTechnologyand

 Medicine,Universityof

 Londonประเทศอังกฤษ

0.343% ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้เวนเจอร์จำกัด

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัททัชพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทปภานันจำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแปซิฟิคชาเลนจ์โฮลดิ้งจำกัด

-ผ่านการอบรมหลักสูตร

 DirectorAccreditation

 Program(DAP)ที่จัดโดย 

 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย(IOD)

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษทัเรดโลตัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทอาณาวรรธน์จำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพิวรรธนาจำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทคลับเฮ้าส์พร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเอส.ยู.เอ็น.แมเนจเม้นท์จำกัด

2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแสนสิริแลนด์จำกัด

2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทโรจน์นฤมิตจำกัด

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทชนชัยจำกัด

2546-2551 กรรมการ บริษัทสิริภูเก็ตจำกัด
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หมายเหต ุ    1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

 5 Mr. Mana  Noppun
     - Chairman of the    
  Audit Committee
     - Chairman of the 
       Compensation  
  Committee
     - Independent Director

68  - B.A. Engineering,
 Chulalongkorn  
 University

 - none - 2004 - Present Sub-committee, 
Academic Promotion for 
the officer of BMA

The Bangkok Metropolitan  
Administration (BMA)

2002 - Present State Enterprise  
Performance Agreement 
Committee

Ministry of Finance

2003 - 2004 Executive Director The Engineering Institute of 
Thailand Under H.M. the King’s 
Patronage

2003 - 2004 Board of Town and 
Country Planning

Department of Public Works and 
Town & Country, Ministry of 
Interior

2000 - 2003 Director Metropolitan Waterworks Authority

 6 Mr. Jesadavat  Priebjrivat
     -  Independent Director
     -  Member of the Audit 
       Committee
     -  Member of 
  Compensation 
       Committee

53  - Doctoral Program Study,
    New York University,  
 U.S.A.

-  Attended traning the  
 Director Accreditation  
 Program (DAP) held  
 by the Thai Institute  
 of Directors Association 
 (IOD)

 - none - Present Director Islamic Bank of Thailand

Present Director Apex Circuit (Thailand) Co. Ltd.

2004 - 2007 Senior Executive Vice 
President and Chief 
Investment Officer

MFC Asset Management PLC.

2002 - 2004 Executive Vice President KGI Securities (Thailand) PLC.

1998 - 2002 Expert consultant Asian Development Bank

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

5นายมานะนพพันธ์

-ประธานกรรมการ 

 ตรวจสอบ

-ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน

-กรรมการอิสระ

68 -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ไม่มี- 2547-ปัจจุบัน อนุกรรมการวิชาการ

พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

ทางวิชาการของข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

2545-ปัจจุบัน กรรมการจัดทำบันทึก

ข้อตกลงและประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง

2546-2547 กรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2546-2547 กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

2543-2546 กรรมการ การประปานครหลวง

6นายเจษฎาวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์

-กรรมการอิสระ

-กรรมการตรวจสอบ

-กรรมการพิจารณา 

  ค่าตอบแทน

53  -ปริญญาเอก(การเงิน)

 มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ไม่มี- ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซอร์คิต(ไทยแลนด์)

จำกัด

 -ผ่านการอบรมหลักสูตร

 DirectorAccreditation

 Program(DAP)ที่จัด 

 โดยสมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย(IOD)

2547-2550 รองกรรมการผู้จัดการ

(สายบริหารกองทุน

และพัฒนาธุรกิจใหม่)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอ็มเอฟซีจำกัด(มหาชน)

2545-2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ

(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

2541-2545 ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB)

Note 1/Including the shares held by spouse and minor children
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Note 1/Including the shares held by spouse and minor children

หมายเหต ุ    1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

 7 Mr. Wirat  Uanarumit

    - Independent Director

    - Member of the Audit 

       Committee

47  - Master of Business  

 Administration The    

 Pennsylvania State 

   University, U.S.A.

 - Attended Training the  

 Director Certificate  

 Program (DCP) held by  

 the Thai Institute of

   Directors Association  

 (IOD)

 - none - 2005 - Present Assistant Managing 

Director - Finance

Thai Oil Public Company Limited

2005 - Present Executive Vice President PTT Public Company Limited

Present Director PTTICT Solutions Co., Ltd.

2003 - 2005 Head of Global Clients & 

Country Executive Team

ABN AMRO Bank N.V.,  

Bangkok Branch

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

7นายวิรัตน์เอื้อนฤมิต

 -กรรมการอิสระ

 -กรรมการตรวจสอบ

47  -ปริญญาโท(บริหารธุรกิจ)

ThePennsylvania 

 StateUniversity 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ผ่านการอบรมหลักสูตร

DirectorCertificate

Program(DCP)ที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย(IOD)

-ไม่มี- 2548-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ

-ด้านการเงิน

บริษัทไทยออยล์จำกัด(มหาชน)

2548-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ 

การกลั่น

บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพีทีทีไอซีทีโซลูชั่นส์จำกัด

2546-2548 HeadofGlobalClients ABNAMROBank,N.V.,Bangkok

Branch
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Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

 8  Mr. Kriengkrai Thiennukul

     - Director

50  - B.A. Economics

 Thammasat  

 University

 - none - 2006 - Present Advisor Committee Checks and Follow 

Work Police Administration  

Bangrak Metro Police

Present Managing Director New Waitek Co., Ltd. 

Present Executive Director Prestige Direct Marketing Co., Ltd.

Present Executive Director Media Shaker Co., Ltd. 

 Present Executive Director Bangkok Binding Co., Ltd. 

2006 - 2009 Member of The Board Metropolitan Electricity Authority 

(MEA)

2006 - 2008 Member of The Board Office of Small and Medium 

Enterprises Promotion

2005- 2008 Board of Executive Committee The Federation of Thai Industries

2005 - 2008 Chairman The Federation of Thai Printing 

Industry Foundation

2001 - 2008 President The Thai Printing Association

2003 - 2006 Member of The Board 

Committee Checks and 

Follow Work 

Police Administration Bangrak 

Metro Police

2002 - 2005 Vice Chairman The Thai Printing and Paper 

Packaging Industry Club

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

8นายเกรียงไกรเธียรนุกุล

-กรรมการ

49 -ปริญญาตรี(เศรษฐศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ไม่มี- 2549-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบและติดตามการ

บริหารงานสถานีตำรวจนครบาลบางรัก

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทนิวไวเต็กจำกัด

 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทเพรสทิจไดเรคท์มาร์เก็ตติ้งจำกัด

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทมีเดียเชคเกอร์จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทบางกอกบายน์ดิ้งจำกัด

2549-2552 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

2549-2551 กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

2548-2551 กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2548-2551 ประธานมูลนิธิ มูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

2544-2551 นายกสมาคม สมาคมการพิมพ์ไทย

2546-2549 กรรมการตรวจสอบและ

ติดตามการบริหารงาน

สถานีตำรวจนครบาลบางรัก

2545-2548 รองประธานกลุ่ม

อุตสาหกรรมการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ส.อ.ท)

หมายเหตุ1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Note 1/Including the shares held by spouse and minor children
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Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

 9 Mrs. Nujchanart  Panthawangkun
    - Director

38   - Master of Business 
   Administration MIT Sloan 
   School of Management 
  Massachusetts Institute of 
   Technology, Cambridge,  
 MA, USA

  - Attended training the  
 Director Accreditation  
 Program (DAP) held by 
 the Thai Institute of    
 Directors Association  
 (IOD)

 - none - 2002 - Present Finance and Investment 
Department Head

Viriyah Insurance Co., Ltd.

2005 - Present Chief Executive Officer VIG Car Rent (Sixt Thailand)

10 Mr. Porntat Amatavivadhana
 - Independent Director
 - Member of Compensation 
       Committee

40  - MSc in Management  
 Science, Boston  
 University, U.S.A.
 
- Attended training the  
 Director Accreditation  
 Program (DAP) and 
 Audit  Committee  
 Program (ACP) held by  
 the Thai Institute of 
 Directors Association  
 (IOD)

 - none - 2008 - Present Director K-Tech Construction Public  
Company Limited

2008 - Present Director Eurotech Engineering  
International Company Limited

2007 - Present     Chief Executive Officer Infinite Capital Company Limited

2005 - 2007 Managing Director Ayudhya Securites Public  
Company Limited

2006 - 2007 Director Bliss-Tel Public Company Limited

2003 - 2005 Assistant Managing 
Director

Ploenchit Advisory Co., Ltd.

2002 - 2003 Executive Director UOB Kay Hian Securities 
(Thailand) Ltd.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัท แสนสิริ จำกัด
(มหาชน)

อายุ  
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

9 นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร
 - กรรมการ

38  - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
  MIT Sloan School of 
  Management Massachusetts  
 Institute of Technology, 
  Cambridge, MA,  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - ผ่านการอบรมหลักสูตร 
 Director Accreditation  
 Program (DAP) ที่จัดโดย
	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี - 2545 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
และการลงทุน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

2548 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท	วีไอจี	คาร์เรนท์	จำกัด

10		นายพรทัต	อมตวิวัฒน์
   - กรรมการอิสระ
   - กรรมการพิจารณา 
	 		 ค่าตอบแทน

40 - Msc in Management  
 Science Boston University
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ผ่านการอบรมหลักสูตร  
 Director Accreditation 
  Program (DAP) และ   
 Audit Committee 
  Program (ACP) ที่จัดโดย 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	เค-เทค	คอนสตรัคชั่น	จำกัด	
(มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ยูโรเทค	เอ็นจิเนียริ่ง	
อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด

2550 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท	อินฟินิท	แคปปิตอล	จำกัด

2548 - 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรีอยุธยา	
จำกัด (มหาชน)

2549 - 2550 กรรมการ บริษัท บริส เทล จำกัด (มหาชน) จำกัด  

2546 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท	เพลินจิตแอ็ดไวเซอรี่	จำกัด			

2545 - 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบี	เคย์เฮียน	
(ประเทศไทย) จำกัด

Note 1/Including the shares held by spouse and minor children

หมายเหตุ     1/นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

11นายฒาลินเอี่ยมฐิติวัฒน์
 -กรรมการบริหาร
 -เลขานุการคณะกรรมการ
  ตรวจสอบ

48  -ปริญญาโท(บริหารธุรกิจ)
WesternMichigan
Universityประเทศสหรัฐ
อเมริกา
 
-ผ่านการอบรมหลักสูตร
 DirectorAccreditation
Program(DAP)ที่จัดโดย
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD)

0.034% ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบัญชี

บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเรดโลตัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทอาณาวรรธน์จำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพิวรรธนาจำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทคลับเฮ้าส์พร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทโรจน์นฤมิตจำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทชนชัยจำกัด

2542-2547 กรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

12นายนพพรบุญถนอม
-กรรมการบริหาร
-เลขานุการบริษัท
-เลขานุการคณะกรรมการ

45 -ปริญญาโท(นิติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ผ่านการอบรมหลักสูตร
 DirectorAccreditation
Program(DAP)ที่จัดโดย
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD)

0.024% ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา 
สำนักกฎหมาย

บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัด

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเรดโลตัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทอาณาวรรธน์จำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพิวรรธนาจำกัด

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทคลับเฮ้าส์พร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทโรจน์นฤมิตจำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทชนชัยจำกัด

2542-2547 กรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

 11 Mr. Thalin Aeimtitiwat

      - Member of the Executive 

        Committee

      - Secretary to the Audit 

       Committee

48   - M.B.A. Western

    Michigan University,  

 U.S.A.

 

- Attended training the  

 Director Accreditation 

 Program (DAP) held by  

 the Thai Institute of

   Directors Association  

 (IOD)

0.034% Present Executive Vice 

President, Accounting

Sansiri Public Company Limited

2008 - Present Director Sansiri Venture Co.,Ltd.

2006 - Present Director Red Lotus Properties Limited

2003 - Present Director Arnawat Limited

2003 - Present Director Piwattana Limited

2003 - Present Director Clubhouse Property Limited

2000 - Present Director Rojnaruemit Limited

2000 - Present Director Chanachai Limited

1999 - 2004 Director Plus Property Co., Ltd. 

12  Mr. Nopporn Boonthanom

      -  Member of the Executive 

         Committee 

      - Secretary to the Board

      - Company Secretary

45  - Master of Law, 

 Chulalongkorn University

 

0.024% Present General Counsel,  

Legal Office

Sansiri Public Company Limited

2008 - Present Director Sansiri Venture Co., Ltd.

- Attended training the  

 Director Accreditation  

 Program (DAP) held by  

 the Thai Institute of

 Directors Association  

 (IOD)

2006 - Present Director Red Lotus Properties Limited

2003 - Present Director Arnawat Limited

2003 - Present Director Piwattana Limited

2003 - Present Director Clubhouse Property Limited

2000 - Present Director Rojnaruemit Limited

2000 - Present Director Chanachai Limited

1999 - 2004 Director Plus Property Co., Ltd. 

Note 1/Including the shares held by spouse and minor children

หมายเหต ุ    1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

13 Mr. Uthai Uthaisangsuk

    - Member of the Executive 

        Committee

41  -  M.B.A., 

 Middle Tennessee 

 State University, U.S.A.

0.046% Present Executive Vice President, 

Research, Business 

Development and  

Project Management

Sansiri Public Company Limited

2008 - Present Director Sansiri Venture Co., Ltd.

 2006 - Present Director Red Lotus Properties Limited

2006 - Present Director Arnawat Limited

2004 - Present Director Sansiri Land Limited

2004 - Present Director S.U.N. Management Co., Ltd.

2001 - 2004 Director Cathay Asset Management Co., Ltd.

14 Mr. Monthian Soisuwan

     -  Member of the Executive 

        Committee

57  - Mini-MBA,  

 Thammasat University

-none- Present Vice President - Project 

Support Division 

Sansiri Public Company Limited

2005 - 2006 Project Management 

Consulting

Sansiri Public Company Limited

2001 - 2004 Vice President, Project 

Management

Sansiri Public Company Limited

1999 - 2000 Executive Vice President Plus Property Co., Ltd. 

Note 1/Including the shares held by spouse and minor children

หมายเหต ุ    1/นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัท แสนสิริ จำกัด
(มหาชน)

อายุ  
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

13	นายอุทัย	อุทัยแสงสุข

 - กรรมการบริหาร

41 - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)

  Middle Tennessee 

 State University

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.046% 2537 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

สายงานวิจัย	พัฒนาธุรกิจ

และบริหารโครงการ 

บริษัท	แสนสิริ	จำกัด	(มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	แสนสิริ	เวนเจอร์	จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	เรด	โลตัส	พร็อพเพอร์ตี้	จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	อาณาวรรธน์	จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	แสนสิริ	แลนด์	จำกัด

 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	เอส.	ยู.	เอ็น.	แมเนจเม้นท์	จำกัด

2544 - 2547 กรรมการ บริษัท	คาเธ่ย์	แอสเซท	แมเนจเม้นท์	จำกัด

14	นายมนเธียร	สร้อยสุวรรณ

  - กรรมการบริหาร

57  - ประกาศนียบัตร   

 บริหารธุรกิจบัณฑิต

   (MINI MBA)

			มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	ไม่มี	- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงาน 

สนับสนุนโครงการ

บริษัท	แสนสิริ	จำกัด	(มหาชน)

2548 - 2549 ที่ปรึกษางานบริหาร 

โครงการแนวราบ

บริษัท	แสนสิริ	จำกัด	(มหาชน)

2544 - 2547 ผู้อำนวยการสายงาน	

พัฒนาโครงการ

บริษัท	แสนสิริ	จำกัด	(มหาชน)

2542 - 2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท	พลัส	พร็อพเพอร์ตี้	จำกัด
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หมายเหต ุ    1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

 15 Mr. Mayta Chanchamcharat
      - Member of the Executive 
        Committee

44  - M.B.A., Indiana  
 University, U.S.A.

 - Attended Training the  

 Director Certificate 

 Program (DCP) held by  

 the Thai Institute of

   Directors Association  

 (IOD)

0.082% Present Chief Executive Officer Plus Property Co., Ltd. 

2007 - Present Director Touch Property Co., Ltd.

2007 - Present Director Plus Property Space Co., Ltd. 

2005 - Present President Plus Property Venture Co., Ltd.

2005 - Present Director Sansiri Land Limited

2002 - 2004 Vice President, 
Corporate Finance and 
Invester Relations

Sansiri Public Company Limited

1999 - 2002 Senior Manager, 
Head of Corporate 
Department

Fortis Bank

16 Mr. Metha Angwatanapanich
 - Member of the Executive 
        Committee

41  - M.B.A., National Institute  
 of Development  
 Administration (NIDA)

0.007% 2006 - Present Senior Vice President - 
Project Management 
Low Rise

Sansiri Public Company Limited

2005 Vice President Krisadamdhanakorn Public 
Company Limited

2004 Vice President - Project 
Management Low 
Rise 2

Sansiri Public Company Limited

1999 - 2004 General Manager Automotive Asiatic (Thailand) 
Co., Ltd.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

15นายเมธาจันทร์แจ่มจรัส

 -กรรมการบริหาร

44 -ปริญญาโท(บริหารธุรกิจ)

 IndianaUniversity 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.082% ปัจจุบัน ประธานอำนวยการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัททัชพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้สเปซจำกัด

2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้เวนเจอร์จำกัด

2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทแสนสิริแลนด์จำกัด

2545-2547 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

องค์การและผู้ลงทุนสัมพันธ์

บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

2540-2545 SeniorManager,Head

ofCorporateDepartment

FORTISBANK

16นายเมธาอังวัฒนพานิช

 -กรรมการบริหาร

41 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

 (การตลาด)สถาบัน 

 พัฒนบริหารศาสตร์ 

 (นิด้า)

0.007% 2549-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน

บริหารโครงการแนวราบ

บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

2548 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทกฤษดามหานครจำกัด

(มหาชน)

2547 ผู้อำนวยการสายงานบริหาร

โครงการแนวราบ2

บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

2542-2547 ผู้จัดการทั่วไป บริษัทออโตโมทีฟเอเชียติ๊ก

(ประเทศไทย)จำกัด

Note 1/Including the shares held by spouse and minor children
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Details on the Directors and Managements

Name - Present Position 

in Company
Age

Highest Academic  

Qualifications

% of 
shares 

held in the 
company1/

as of 31 
Dec 2008

Working Experience During The Past 5 years

Period Position Company (Type of Business)

17 Mr. Piyabutr Lertdumrikarn*
       - Member of the Executive 
         Committee
      
 * resigned, effective on 
        2 Feb 2009

49  - M.B.A., New Hampshire 
   College, U.S.A.

0.018% 2004 - 2009 Managing Director Plus Property Co., Ltd. 

2007 - 2009 Director Touch Property Co., Ltd.

2007 - 2009 Director Plus Property Space Co., Ltd. 

2005 - 2009 Director Sansiri Land Limited

2005 - 2009 Director Plus Property Venture Co., Ltd. 

2002 - 2004 Director Richee Holding Alliance Co., Ltd.

2002 - 2004 Director S.U.N. Management Co., Ltd.

2002 - 2004 Director Sansiri Venture Co., Ltd.

2000 - 2004 President Sansiri Land Limited

18 Mrs. Anongluk Rathprasert
      - Member of the Executive 
         Committee

49  - B.B.A., Suan Sunandha
    Rajabhat University

-none- Present Assistant Vice President - 
Human Resources & 
Administration

Sansiri Public Company 
Limited

Present Assistant Vice President - 
Customer Relations

Sansiri Public Company Limited

2002 - 2004 Director, Human Resources 
and  Administration 
Department

Plus Property Co., Ltd. 

 19 Mr. Somchai Charntanawet
     - Vice President, Finance

48  - M.B.A., Chulalongkorn  
 University

0.054% Present Vice President - Finance Sansiri Public Company Limited

1998 - 2004 Vice President Marketing, 
Asset Management Dept.

Bangkok Capital Alliance  
Co., Ltd.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

ของบริษัทแสนสิริจำกัด
(มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สูงสุด

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท1/

(%)ณวันที่31
ธันวาคม2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

17นายปิยบุตรเลิศดำริห์การ

 -กรรมการบริหาร

 

 *ลาออกจากตำแหน่ง

 โดยมีผลเมื่อวันที่

 2กุมภาพันธ์2552

49 -ปริญญาโท(MBA)

NewHampshire

College

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

0.018% 2547-2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2550-2552 กรรมการ บริษัททัชพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

2550-2552 กรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้สเปซจำกัด

2548-2552 กรรมการ บริษัทแสนสิริแลนด์จำกัด

2548-2552 กรรมการ บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้เวนเจอร์จำกัด

2545-2547 กรรมการ บริษัทริชชี่โฮลดิ้งอัลลายแอนซ์จำกัด

2545-2547 กรรมการ บริษัทเอส.ยู.เอ็น.แมเนจเม้นท์จำกัด

2545-2547 กรรมการ บริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัด

2543-2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัทแสนสิริแลนด์จำกัด

18นางอนงค์ลักษณ์รัฐประเสริฐ

 -กรรมการบริหาร

49 -ปริญญาตรี(บริหารธุรกิจ)

สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

-ไม่มี- ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน 

ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

สายงานลูกค้าสัมพันธ์

บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

2545-2547 ผู้อำนวยการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

19นายสมชายชาญธนเวทย์

 -ผู้อำนวยการ 

  สายงานการเงิน

48 -ปริญญาโท(บริหารธุรกิจ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.054% ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)

2541-2547 VicePresident,Asset

ManagementDept.

BangkokCapitalAllianceCo.,Ltd.

Note 1/Including the shares held by spouse and minor children

หมายเหต ุ    1/ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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Details on the Managements in the Subsidiary Companies or Related Company
(as of 31 December 2008)

The names of the Company
Subsidiary Companies

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

The name of the Managements
Sansiri 

PCL. Chanachai 

Limited

Rojnaruemit

Limited

Arnawat 

Limited

Piwattana 

Limited

Clubhouse 

Property 

Limited

Red 

Lotus 

Properties 

Limited

Sansiri 

Venture 

Co., Ltd.

S.U.N. 

Management 

Co.,Ltd.

Plus 

Property 

Co.,Ltd.

Sansiri 

Land 

Limited

Plus 

Property 

Venture 

Co.,Ltd.

Papanan 

Limited

Pacific 

Challenge 

Holding 

Co.,Ltd.

Touch 

Property 

Co.,Ltd.

Plus 

Property 

Space 

Co.,Ltd.

  1 Mr. Kovit  Poshyananda X, / - - - - - - - - - - - - - - -
  2 Mr. Apichart  Chutrakul /, // / / / / / / / / / / / / / - /
  3 Mr. Srettha  Thavisin /, // / / / / / / / - / / / - / - /
  4 Mr. Wanchak Buranasiri /, // / / / / / / / / / / / / / / /
  5 Mr. Mana  Noppun XO, / - - - - - - - - - - - - - - -
  6 Mr. Jesadavat Priebjrivat /, O - - - - - - - - - - - - - - -
  7 Mr. Wirat  Uanarumit /, O - - - - - - - - - - - - - - -
  8 Mr. Kriengkrai Thiennukul / - - - - - - - - - - - - - - -
  9 Mrs. Nujchanart Panthawangkun / - - - - - - - - - - - - - - -
10 Mr. Porntat   Amatavivadhana / - - - - - - - - - - - - - - -
11 Mr. Thalin  Aeimtitiwat // / / / / / / / - - - - - - - -
12 Mr. Nopporn Boonthanom // / / / / / / / - - - - - - - -
13 Mr. Uthai  Uthaisangsuk // - - / - - / / / - / - - - - -
14 Mr. Monthian Soisuwan // - - - - - - - - - - - - - - -
15 Mr. Mayta   Chanchamcharat // - - - - - - - - / / / - - / /
16 Mr. Metha   Angwatanapanich // - - - - - - - - - - - - - - -

17 Mr. Piyabutr Lertdumrikarn*
* Resigned from the member of the
Executive Committee of Sansiri PCL.
and director of its subsidiaries
on 2 February  2009

// - - - - - - - - / / / - - / /

18 Mrs. Anongluk Rathprasert // - - - - - - - - - - - - - - -

19 Mr. Somchai Charntanawet - - - - - - - - - - - - - - - -

Note X = Chairman of the Board XO = Chairman of Audit Committee / = Director // = Member of the Executive Committee O = Member of Audit Committee

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)

รายชื่อบริษัท
บริษัทย่อย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

รายชื่อผู้บริหาร บมจ.  

แสนสิริ
บจ. 
ชนชัย

บจ.
โรจน์
นฤมิต

บจ. 
อาณา 
วรรธน์

บจ. 
พิวรรธนา

บจ. 
คลับเฮ้าส์
พร็อพ
เพอร์ตี้

บจ. เรด 
โลตัส
พร็อพ
เพอร์ตี้ 

บจ. 
แสนสิริ 
เวนเจอร์

บจ. 
เอส.ยู. 
เอ็น.
แมเนจ 
เม้นท์

บจ. 
พลัส 
พร็อพ 
เพอร์ตี้

บจ. 
แสนสิริ 
แลนด์

บจ. 
พลัส 
พร็อพ 
เพอร์ตี้
เวนเจอร์ 

บจ. 
ปภานัน

บจ. 
แปซิฟิค
ชาเลนจ์ 
โฮลดิ้ง

บจ. 
ทัช
พร็อพ 
เพอร์ตี้

บจ. 
พลัส
พร็อพ 
เพอร์ตี้
สเปซ

 1 นายโกวิทย์ โปษยานนท์ X, / - - - - - - - - - - - - - - -

 2 นายอภิชาติ จูตระกูล /, // / / / / / / / / / / / / / - /

 3 นายเศรษฐา ทวีสิน /, // / / / / / / / - / / / - / - /

 4 นายวันจักร์ บุรณศิริ /, // / / / / / / / / / / / / / / /

 5 นายมานะ  นพพันธ์ XO, / - - - - - - - - - - - - - - -

 6 นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ /, O - - - - - - - - - - - - - - -

 7 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต /, O - - - - - - - - - - - - - - -

 8 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล / - - - - - - - - - - - - - - -

 9 นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร / - - - - - - - - - - - - - - -

10 นายพรทัต อมตวิวัฒน์ / - - - - - - - - - - - - - - -

11 นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ // / / / / / / / - - - - - - - -

12 นายนพพร บุญถนอม // / / / / / / / - - - - - - - -

13 นายอุทัย อุทัยแสงสุข // - - / - - / / / - / - - - - -

14 นายมนเธียร สร้อยสุวรรณ // - - - - - - - - - - - - - - -

15 นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส // - - - - - - - - / / / - - / /

16 นายเมธา อังวัฒนพานิช // - - - - - - - - - - - - - - -

17 นายปิยบุตร เลิศดำริห์การ *
*ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารของ
บมจ. แสนสิริ และกรรมการในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

// - - - - - - - - / / / - - / /

18 นางอนงค์ลักษณ ์ รัฐประเสริฐ // - - - - - - - - - - - - - - -

19 นายสมชาย ชาญธนเวทย์ - - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ     X = ประธานกรรมการ   XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร  O = กรรมการตรวจสอบ
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Detail on the Subsidiary Companies’ Director
(as of 31 December 2008)

The name of Subsidiary Companies
Subsidiary Companies

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Name of the Director
Chanachai 

Limited

Rojnaruemit

Limited

Arnawat 

Limited

Piwattana

Limited

Clubhouse 
Property 
Limited

Red Lotus 

Properties 

Limited

Sansiri 

Venture 

Co., Ltd.

S.U.N. 

Manage-

ment 

Co.,Ltd.

Plus 

Property 

Co.,Ltd.

Sansiri 

Land 

Limited

Plus 

Property 

Venture 

Co.,Ltd.

Papanan 

Limited

Pacific 

Challenge 

Holding 

Co.,Ltd.

Touch 

Property 

Co.,Ltd.

Plus 
Property 

Space 
Co.,Ltd.

  1 Mr. Apichart  Chutrakul / / / / / / / / / / / / / - /
  2 Mr. Srettha  Thavisin / / / / / / / - / / / - / - /
  3 Mr. Wanchak  Buranasiri / / / / / / / / / / / / / / /
  4 Mr. Thalin  Aeimtitiwat / / / / / / / - - - - - - - -
  5 Mr. Nopporn Boonthanom / / / / / / / - - - - - - - -
  6 Mr. Uthai Uthaisangsuk - - / - - / / / - / - - - - -
  7 Mr. Mayta Chanchamcharat - - - - - - - - / / / - - / /
  8 Mr. Piyabutr Lertdumrikarn*
  * Resigned from the member of the
    Executive Committee of Sansiri PCL.
    and director of its subsidiaries on
    2 February  2009

- - - - - - - - / / / - - / /

  9 Mr. Wirote  Kappiyajanya - / - - - - - - - - - - - - -
10 Mr. Suriya  Wannabuit - - / / - - - - - - - - - - -
11 Mrs. Ornruedi Na-Ranong - - - - - - - / - - - - - - -
12 Mr. Kriengsak Thinnukul - - - - - - - / - - - - - - -
13 Mr. Thanapol Sirithanachai - - - - - - - / - - - - - - -
14 Mr. Ted Posakridsana Thirapatana - - - - - - - - - / - / - - -
15 Mrs. Pakpilai Thavisin - - - - - - - - - - - / - - -
16 Mr. Chan Sirirat - - - - - - - - - - - - - / -
17 Mr. Kittisak Tiewthaseth - - - - - - - - - - - - - / -
18 Mr. Jirayu Archacharoensuk - - - - - - - - - - - - - / -
19 Mr. Chatchai Udomphon - - - - - - - - - - - - - / -

Note / = Director

  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย          

(ข้อมูลณวันที่31ธันวาคม2551)          

รายชื่อบริษัทย่อย
บริษัทย่อย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

รายชื่อกรรมการ
บจ.
ชนชัย

บจ.
โรจน์
นฤมิต

บจ. 
อาณา 
วรรธน์

บจ. 
พิวรรธนา

บจ.
คลับเฮ้าส์
พร็อพ
เพอร์ตี้

บจ.เรด
โลตัส
พร็อพ
เพอร์ตี้

บจ.
แสนสิริ
เวนเจอร์

บจ.
เอส.ยู. 
เอ็น.
แมเนจ 
เม้นท์

บจ.พลัส
พร็อพ
เพอร์ตี้

บจ.
แสนสิริ
แลนด์

บจ.พลัส
พร็อพ 
เพอร์ตี้
เวนเจอร์

บจ. 
ปภานัน

บจ. 
แปซิฟิค
ชาเลนจ์
โฮลดิ้ง

บจ.ทัช
พร็อพ
เพอร์ตี้

บจ.พลัส
พร็อพ
เพอร์ตี้ 
สเปซ

1นายอภิชาติ จูตระกูล / / / / / / / / / / / / / - /

2นายเศรษฐา ทวีสิน / / / / / / / - / / / - / - /

3นายวันจักร์ บุรณศิริ / / / / / / / / / / / / / / /

4นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ / / / / / / / - - - - - - - -

5นายนพพร บุญถนอม / / / / / / / - - - - - - - -

6นายอุทัย อุทัยแสงสุข - - / - - / / / - / - - - - -

7นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส - - - - - - - - / / / - - / /

8นายปิยบุตร เลิศดำริห์การ*
*ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารของ 
 บมจ.แสนสิริและกรรมการในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2552

- - - - - - - - / / / - - / /

9นายวิโรจน์ กัปปิยจรรยา - / - - - - - - - - - - - - -

10นายสุริยะ วรรณบุตร - - / / - - - - - - - - - - -

11นางอรฤดี ณระนอง - - - - - - - / - - - - - - -

12นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล - - - - - - - / - - - - - - -

13นายธนพล ศิริธนชัย - - - - - - - / - - - - - - -

14นายเท็ด โปษะกฤษณะถิระพัฒน์ - - - - - - - - - / - / - - -

15นางพักตร์พิไล ทวีสิน - - - - - - - - - - - / - - -

16นายชาญ ศิริรัตน์ - - - - - - - - - - - - - / -

17นายกิตติศักดิ์ เตียวฑเศรษฐ์ - - - - - - - - - - - - - / -

18นายจิรายุ อาชาเจริญสุข - - - - - - - - - - - - - / -

19นายชาติชาย อุดมพล - - - - - - - - - - - - - / -

 
หมายเหตุ/=กรรมการ
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Inter-Related Transaction 

Inter-Related Transaction 

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

During the financial year ended on 31 December 2008, the Company and its subsidiaries had no 
inter-related transaction with major shareholders, directors, and related persons.

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2551กลุ่มแสนสิริไม่มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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Table of Key 
Financial Ratios

Table of Key Financial Ratios ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ตารางแสดงอัตราส่วน 
ทางการเงินที่สำคัญ

ตรวจสอบแล้ว

2551 2550 2549
LIQUIDITYRATIO
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.41 2.15 2.15
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.49 0.49 0.46
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.09) 0.03 0.35
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.66 6.39 4.96
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 54 56 73
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 0.70 0.75 0.69
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 514 477 520
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 14.38 15.02 13.27
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 25 24 27
CASHCYCLE วัน 543 509 565
PROFITABLERATIO 
อัตรากำไรเบื้องต้น(ของรายได้หลัก) % 30.57 29.08 27.85
อัตรากำไรเบื้องต้น(ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย) % 30.11 28.78 27.90
อัตรากำไรสุทธิ % 6.02 5.10 3.52
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 10.56 8.78 5.21
EFFICIENCYRATIO   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 4.10 3.61 2.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 50.56 42.63 27.60
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.68 0.69 0.63
FINANCIALPOLICYRATIO   
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 1.54 1.43 1.22
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 2.70 2.27 1.61
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน เท่า 0.39 0.34 0.22
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันCashBasis เท่า (0.28) 0.21 0.59
อัตราการจ่ายเงินปันผล 50% 50% 50%
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 6.08 5.66 5.28
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.62 0.47 0.27
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.30 0.23 0.13
อัตราการเติบโต   
สินทรัพย์รวม (%) 11.69 16.42 (1.25)
หนี้สินรวม (%) 14.59 23.35 (2.55)
รายได้จากการขายหรือบริการ (%) 10.98 19.50 14.42
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (%) 18.32 22.23 48.41
กำไรสุทธิ (%) 29.05 21.41 (55.26)

Audited
2008 2007 2006

 LIQUIDITY RATIO   
 Current Ratio  Times 2.41 2.15 2.15
 Quick Ratio  Times 0.49 0.49 0.46
 Quick Ratio (Cash Basis)  Times (0.09) 0.03 0.35
 Receivable Turnover  Times 6.66 6.39 4.96
 Collection Period  Days 54 56 73
 Inventory Turnover  Times 0.70 0.75 0.69
 Inventory Turnover  Days 514 477 520
 Account Payable Turnover  Times 14.38 15.02 13.27
 Payment Period  Days 25 24 27
 Cash Cycle  Days 543 509 565
 PROFITABLE RATIO   
 Gross Profit Margin (of Core Revenue)   %    30.57 29.08  27.85 
 Gross Profit Margin (of Revenue from Project Sale)  %  30.11 28.78  27.90 
 Net Profit Margin   %    6.02 5.10  3.52 
 Return on Equity   %    10.56 8.78  5.21 
 EFFICIENCY RATIO   
 Return on Total Assets   %    4.10 3.61  2.22 
 Return on Fixed Assets   %    50.56 42.63  27.60 
 Asset Turnover  Times  0.68 0.69  0.63 
 FINANCIAL POLICY RATIO   
 Debt-to-Equity   Times  1.54 1.43  1.22 
 Interest Coverage   Times  2.70 2.27  1.61 
 Contingency Coverage  Times  0.39 0.34  0.22 
 Contingency Coverage (Cash Basis)  Times  (0.28) 0.21  0.59 
 Payout Ratio  %   50% 50% 50%
 Per Share 
 Book Value per Share  Baht  6.08 5.66  5.28 
 Earnings per share  Baht  0.62 0.47  0.27 
 Dividend per share  Baht  0.30 0.23  0.13 
 Growth Ratio 
 Total Assets (%)  11.69 16.42  (1.25)
 Total Liabilities (%)    14.59 23.35  (2.55)
 Revenue from Sales and Services (%)  10.98 19.50  14.42 
 Administrative Expense (%)  18.32 22.23  48.41 
 Net Profit (%)  29.05 21.41  (55.26)
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เหตุการณ์สำคัญในรอบปี2551

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
       

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)ครั้งที่2/2551เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2551

มีมติอนุมัติให้แสนสิริซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัดจำนวน120,000หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ40ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวในราคา175.03ล้านบาทเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทดังกล่าวให้เป็นร้อยละ100พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

ครั้งที่3/2551เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2551มีมติอนุมัติให้บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัดซื้อหุ้นสามัญ 

ของบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ต้ีเวนเจอร์จำกัดจำนวน490,000หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ49ของทุนท่ีออก 

และชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวในราคา7.54ล้านบาทและให้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ต้ีสเปซ

จำกัดจำนวน490,000หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ49ของทุนท่ีออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวในราคา

49.70ล้านบาทเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวให้เป็นร้อยละ100ทั้งนี้เมื่อวันที่24มีนาคม2551

และ1กันยายน2551แสนสิริและบริษัทย่อยได้ดำเนินการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงิน

232.27ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในปี2551
       

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาสที่3/2551แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันและ

อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ยังคงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นของ 

ผู้บริโภคยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองเป็นผลมาจากความวิตกกังวลเก่ียวกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

ภายในประเทศและวิกฤติการเงินโลกที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

ทั้งนี ้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)ได้เปิดเผยตัวเลขอัตรา 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ในช่วงไตรมาสที่4/2551ซึ่งหดตัวร้อยละ4.3และ

เป็นการหดตัวทางเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากวิกฤติการเงินในปี2540พร้อมทั้งส่งผลให้อัตรา

การขยายตัวของจีดีพีลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ4.9ในปี2550เหลือเพียงร้อยละ2.6ในปี2551โดยมี

สาเหตุสำคัญมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การส่งออกและการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเริ่ม

ชะลอการเปิดโครงการใหม่และปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการที่อยู่อาศัยที่ลดลงตั้งแต่ไตรมาส 

ที่3/2551ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณจำหน่ายซีเมนต์ในประเทศที่ปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปี2551 

ส่งผลให้ปริมาณจำหน่ายซีเมนต์ในปี2551หดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ10.3เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

(ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย)

       

Major Development in Y2008

Acquisition of subsidiaries
       
The Board of Directors Meeting No.2/2008 held on 27 February 2008 passed the resolution approving 

Sansiri to acquire the additional 120,000 ordinary shares or equivalent to 40 percent of paid-up capital 
of Sansiri Venture Company Limited at a price of 175.03 million baht. In addition, the Board of 
Directors Meeting of Plus Property Company Limited (“Plus”) No.3/2008 held on 27 February 2008 
passed the resolution approving Plus to acquire the additional 490,000 ordinary shares or equivalent 
to 49 percent of paid-up capital of Plus Property Space Company Limited at a price of 49.70 million 
baht as well as to acquire the additional 490,000 ordinary shares or equivalent to 49 percent of paid-up 
capital of Plus Property Venture Company Limited at a price of 7.54 million baht. The acquisitions  
resulted in the 100% shareholding in these three subsidiaries and the payments were made on 24 March 
2008 and 1 September 2008. 

Summary of market condition for the year 2008

In 3Q2008, there was a sign of economic slowdown despite of decreasing oil price and lower 
inflation rate. In addition, interest rate of housing loans remained stable, which should have no negative 
effect on customer affordability. However, the consumer confidence level continued to decline, mainly 
driven by concerns over political unrest in Thailand as well as global economic crisis. 

According to the economic report by the Office of the National Economic and Social Development 
Board (NESDB), the gross domestic product (GDP) in the fourth quarter of the year 2008 decreased 
by 4.3%, a negative growth for the first time in a decade since the financial crisis in 1997. Consequently, 
the GDP growth in 2008 significantly fell from 4.9% in 2007 to 2.6%, mainly due to the global economic 
slowdown that has negatively impacted on the real sectors, especially export and tourism.  

Real estate developers have also adjusted their investment plans to cope with the changing  
environment, by postponing new housing launches and adjusting the construction plans to be in line 
with decreasing demand for housing since the third quarter of the year 2008. The sale of cement has 
also decreased significantly during the last six months of 2008, resulting in the negative growth of 
10.3% compared to the same period in 2007 accordingly. (Source: Bank of Thailand) 

Management Discussion and Analysis   คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
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Sansiri and subsidiaries has focused on efficient inventory management and has adjusted the 
construction plan corresponding to the declining demand for housing. In addition, Sansiri has mitigated 
 the risk of financial costs and construction material costs under the volatile economic situation. 
Sansiri has established good relationship with various commercial banks and always negotiates to get 
the competitive pricing of project financing loans. In any case, all of current projects are secured by 
project financing loans and other credit facilities made available by domestic financial institutions. 
For construction materials, Sansiri has mitigated the risk of higher price through direct purchase from 
manufacturers of major items with the procurement portion of 40% of total construction costs. Sansiri 
has increased its bargaining power and negotiated for more discount on large volume of several projects 
under construction, leading to the better cost management. Sansiri and subsidiaries also realize the  
importance of ability to cope with the changing environment, by launching the housing projects suitable 
and affordable for mid-range customers. In addition, sale promotions and attractive housing loan have 
been initiated to help stimulate the sale transactions.     

Financial Results

Total revenue in 2008 amounted to 15,178 million baht, a 9% increase from 13,889 million baht 
over the same period in 2007. The key drive was the 12% growth in revenue from project sales in 
consequence of successful launches of single-detached housing, detached-house, condominium, and 
townhouse projects. 

Revenue from property for sales

The breakdown of revenue from property for sale during 2006 – 2008 is as follows: 

Revenue
 

2006 2007 2008

Million baht % Million baht % Million baht %

Single-detached houses 5,810 54% 6,852 53% 5,764 40%

Condominiums 3,286 30% 3,603 28% 6,641 46%

Townhouses 1,761 16% 2,455 19% 1,990 14%

Total 10,857 100% 12,910 100% 14,395 100%

แสนสิริและบริษัทย่อยตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงเหลือ

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและได้ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการที่อยู่อาศัยที่ลดลง 

รวมท้ังได้ลดความเส่ียงจากความผันผวนของเศรษฐกิจในด้านต้นทุนทางการเงินและต้นทุนวัสดุก่อสร้างกล่าวคือ 

แสนสิริได้จัดหาแหล่งเงินทุนในอัตราท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบข้อเสนอจากพันธมิตรทางธุรกิจและธนาคารพาณิชย์ 

หลายแห่งโดยในปัจจุบันแสนสิริและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในประเทศครบถ้วน 

ทุกโครงการในด้านวัสดุก่อสร้างแสนสิริมีหน่วยงานเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ40ของต้นทุนก่อสร้าง

ทั้งหมดโดยแสนสิริมีอำนาจในการต่อรองราคาด้วยการมีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาเป็นจำนวนมากใน

ปัจจุบันนอกจากนี้แสนสิริและบริษัทย่อยตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบันด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางให้มีขนาดเหมาะสมกับความสามารถในการซื้อ

รวมถึงมีการนำเสนอรายการส่งเสริมการขายที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นภายหลังเข้าอยู่อาศัย

อาทิเฟอร์นิเจอร์เครื่องปรับอากาศรวมทั้งได้ประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆเพื่อนำเสนอสินเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำส่งผลให้แสนสิริประสบความสำเร็จในการขายโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับ

กลางได้เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงาน
       

ในปี2551แสนสิริมีรายรับรวมทั้งสิ้น15,178ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ9จาก13,889ล้านบาทในปี2550

มีปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการขายโครงการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ12ซึ่งเป็นผลมาจากการที่แสนสิริเปิดโครงการ 

บ้านเดี่ยวบ้านแฝดคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

ในช่วงปี2549–2551รายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทสามารถแบ่งวิเคราะห์ตามประเภทของ

อสังหาริมทรัพย์ได้ตามตารางข้างล่างนี้

รายได้

 

2549 2550 2551

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

บ้านเดี่ยว 5,810 54 6,852 53 5,764 40

คอนโดมิเนียม 3,286 30 3,603 28 6,641 46

ทาวน์เฮ้าส์ 1,761 16 2,455 19 1,990 14

รวม 10,857 100 12,910 100 14,395 100
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Revenue from the sale of single-detached houses increased to 54% of total revenue from property 
sales in 2006. Major contributors to revenue from property sales included 1,160 million baht from 
Baan Sansiri Sukhumvit, 871 million baht from Narasiri Pattanakarn, and 849 million baht from 
Setthasiri Wongwaen-Sukhapiban 2. Revenue from the three housing projects provided 27% of total 
revenue from project sales in 2006. In addition, revenue from the sale of townhouses increased from 
9% of total revenue from property for sale in 2005, to 16% of total revenue from property for sale in 
2006. The key drives of revenue from the sale of townhouse were 586 million baht from Plus Citypark 
Rama 9-Huamark and 546 million baht from Plus Citypark Ekamai-Ramindra. Revenue from both 
townhouse projects, which were launched in 2005, provided 10% of total revenue from project sales 
in 2006. 

In 2007, the key contributor to revenue from project sales remained the sale of single-detached 
houses, not only providing 53% of total revenue from project sales but also reflecting the successful 
launches of medium-sized houses. In this regard, the sale of medium-sized houses with price per unit 
lower than 10 million baht comprised 83% of the total revenue from single-detached houses of 6,852 
million baht. Major contributors to revenue from property sales included 1,791 million baht from 
Setthasiri Prachachuen and 697 million baht from Baan Promptpatt Ramindra. In addition, the sale 
of houses with price per unit above 10 million baht was progressive, resulting in the revenue realized 
from Narasiri Pattanakarn amounting to 889 million baht. Revenue from the three housing projects 
amounted to 3,377 million baht, representing 26% of total revenue from project sales in 2007. In 
addition, revenue from condominiums in 2007 amounted to 3,603 million baht, a 10% increase from 
3,286 million baht over the same period in 2006. However, the proportion of revenue from selling 
condominiums decreased from 30% of total revenue from project sales in 2006 to 28% of total revenue 
from project sales in 2007, due to the 19% growth of total revenue from project sales. In 2007, revenue 
from the sale of townhouses increased from 16% of total revenue from property sales in 2006 to 19% 
of total revenue from property sales in 2007. The key drives of revenue from the sale of townhouse 
were 510 million baht from Plus Citypark Sanambinnam, 295 million baht from Plus Citypark 
Ekamai-Ramindra, 252 million baht from Plus Citypark Kaset Ngamwongwan, and 250 million baht 
from Plus Citypark Ngamwongwan 25. Revenue from the four townhouse projects provided 12% of 
total revenue from project sales in 2007, reflecting the high potential sale of townhouse projects.   

Revenue from project sales in 2008 of Sansiri Public Company Limited and subsidiaries amounted 
to 14,395 million baht, an 11% increase from 12,910 million baht in 2007. To the total revenue from 
project sales in 2008, 6,641 million baht revenue from condominium projects contributed 46%, 5,764 
million baht revenue from single-detached house projects contributed 40%, with the balance of 1,990 
million baht from townhouse projects contributed 14%. The proportion of revenue from condominium 
projects significantly increased from 28% of total revenue from project sales in 2007 to 46% of  

ในปี2549แสนสิริมีสัดส่วนรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ54ของรายได้จาก

โครงการเพื่อขายในปี2549โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการบ้านแสนสิริสุขุมวิทเท่ากับ1,160ล้านบาท

โครงการนาราสิริพัฒนาการเท่ากับ871ล้านบาทและโครงการเศรษฐสิริวงแหวน-สุขาภิบาล2เท่ากับ

849ล้านบาทรวมรายได้ท้ัง3โครงการคิดเป็นร้อยละ27ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายในปี2549นอกจากน้ี

ในปี2549บริษัทได้เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ16ของรายได้

จากโครงการเพื่อขายในปี2549เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ9ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย

ในปี2548ทั้งนี้รายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์ในปี2549ส่วนใหญ่มาจากโครงการพลัสซิตี้พาร์คพระราม9

หัวหมากเท่ากับ586ล้านบาทและพลัสซิตี้พาร์คเอกมัย-รามอินทราเท่ากับ546ล้านบาทรวมรายได้

ทั้ง2โครงการคิดเป็นร้อยละ10ของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี2549

ในปี2550แสนสิริยังคงมีสัดส่วนรายได้หลักมาจากโครงการบ้านเดี่ยวคิดเป็นร้อยละ53ของรายได้รวม

เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางมากขึ้นโดยมีรายได้จากการขายบ้าน

เดี่ยวที่มีระดับราคาต่ำกว่า10ล้านบาทคิดเป็นประมาณร้อยละ83ของรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยว

ทั้งสิ้นจำนวน6,852ล้านบาทโดยบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการเศรษฐสิริประชาชื่นเท่ากับ1,791

ล้านบาทโครงการบ้านพร้อมพัฒน์รามอินทราเท่ากับ697ล้านบาทนอกจากนี้แสนสิริยังคงความสามารถใน 

การขายบ้านที่มีราคาขายสูงกว่า10ล้านบาทได้เป็นอย่างดีส่งผลให้มีรายได้จากโครงการนาราสิริพัฒนาการ

เท่ากับ889ล้านบาทรวมรายได้จากทั้ง3โครงการเป็นจำนวน3,377ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ26ของรายได้ 

จากโครงการเพื่อขายในปี2550นอกจากนี้แสนสิริมีรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมจำนวน3,603ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ10เมื่อเทียบกับรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมจำนวน3,286ล้านบาทในปี2549

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมสำหรับปี2550อยู่ที่ร้อยละ28ลดลง

เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมที่ร้อยละ30ในปี2549ทั้งนี้เป็นผลมาจากจำนวนรายได้

จากโครงการเพื่อขายทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ19สำหรับโครงการทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น 

จากเดิมที่ร้อยละ16ของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี2549มาอยู่ที่ร้อยละ19ของโครงการเพื่อขายในปี

2550โดยมีรายได้หลักมาจาก4โครงการได้แก่โครงการพลัสซิตี้พาร์คสนามบินน้ำจำนวน510ล้านบาท

โครงการพลัสซิตี้พาร์คเอกมัยรามอินทราจำนวน295ล้านบาทโครงการพลัสซิตี้พาร์คเกษตรงามวงศ์วาน

จำนวน252ล้านบาทและโครงการพลัสซิตี้พาร์คงามวงศ์วาน25จำนวน250ล้านบาทรายได้รวม

ทั้ง4โครงการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ12ของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี2550ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของ

โครงการทาวน์เฮ้าส์ที่ได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

สำหรับปี2551แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากโครงการเพื่อขายจำนวน14,395ล้านบาทเพิ่มขึ้น

ร้อยละ11จากรายได้จากโครงการเพื่อขายจำนวน12,910ล้านบาทในปี2550แบ่งเป็นรายได้จากโครงการ

คอนโดมิเนียมร้อยละ46จำนวน6,641ล้านบาทรายได้จากโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ40จำนวน5,764ล้านบาท 

และรายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ14จำนวน1,990ล้านบาทโดยสัดส่วนรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ28ของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี2550เพิ่มเป็นร้อยละ46ของ
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total revenue from project sales in 2008 as the number of condominium projects generating revenue  
increased from 16 projects in 2007 to 25 projects in 2008. To the total revenue from project sales, 
3,787 million baht revenue from 11 condominium projects under the brand “SANSIRI” with the  
average price per unit of 5.8 to 15.7 million baht, contributed 26% whereas 2,854 million baht 
revenue from 14 condominium projects under the brands “Condo One” and “My Condo” with the 
average price per unit of 1.6 to 4.1 million baht, contributed 20%. The proportion of revenue from 
single-detached housing and townhouse projects decreased from 53% and 19% of total revenue  
from project sales in 2007 respectively to 40% and 14% of total revenue from project sales in 2008 
correspondingly due to the economic slowdown. The 3,427-million baht revenue from 5 single-detached 
housing projects with average price per unit of 4.6 to 9.3 million baht, namely Setthasiri Prachachuen, 
Setthasiri Wongwaen-Sukapiban 2, Burasiri Sanambinnam, Saransiri Wongwaen-Prachauthit, and  
Saransiri Ratchapruek, altogether contributed 24% to total revenue from project sales. The 
1,103- million baht revenue from 2 townhouse projects with average price per unit of 3.1 to 4.1 
million baht, namely Plus Citypark Srinagarindra-Suanlaung and Townplus Rama 9, contributed 
8% to total revenue from project sales.

Revenue from property for rent and property services

In 2006, revenue from rental business (including revenue from leasehold rights written off) 
increased from 181 million baht to 214 million baht, or an 18% increase over the same period in 2005, 
as more units of single-detached house projects were added to the recurring income portfolio. The 
expansion of property management and sale management businesses resulted in an 11% growth of 
the revenue from business management from 208 million baht in 2005 to 230 million baht in 2006.  
In addition, the sale of Sofitel Silom Hotel in May 2005, made the revenue from hotel business 
significantly decrease from 240 million baht in 2005 to 17 million baht in 2006, as well as resulted in 
the gain on sale of investments in related parties (before deduction of transaction costs) of 456 million 
baht in 2005.      

In 2007, revenue from rental business (including revenue from leasehold rights written off) 
increased from 214 million baht to 259 million baht, or a 21% increase over the same period in 2006. 
Properties for rent included a group of single-detached houses, the office for rent named Siripinyo 
Building on Sri Ayutthaya Road at the average rate of 395 baht per square meter, and Siri Apartment 
on wireless road with increasing occupancy rate from 78% (as of 31 December 2006) to 83% (as of 31 
December 2007). Revenue from business management in 2007 amounted to 323 million baht, a 40% 
growth from 230 million baht in 2006 as a result of business expansion of subsidiaries namely Plus 
Property Company Limited and Touch Property Company Limited.  

รายได้จากโครงการเพื่อขายในปี2551เนื่องจากมีจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมที่ครบเกณฑ์รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจาก 

16โครงการในปี2550มาเป็น25โครงการในปี2551แบ่งเป็นรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ 

“แสนสิริ”ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิต5.8–15.7ล้านบาทจำนวนรวม11โครงการเป็นรายรับรวม 

3,787ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ26ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายในขณะท่ีรายได้จากคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ 

“คอนโดวัน”และ“มายคอนโด”ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยต่อยูนิต1.6–4.1ล้านบาทจำนวนรวม14โครงการ

เป็นรายรับรวม2,854ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ20ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งนี้สัดส่วนรายได้จาก 

โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ลดลงจากร้อยละ53และร้อยละ19ของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี2550 

เป็นร้อยละ40และร้อยละ14ของรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี2551ตามลำดับเนื่องจากความต้องการ 

ซ้ือท่ีอยู่อาศัยแนวราบในคร่ึงปีหลังปรับลดลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยมีรายได้หลักมาจาก5โครงการ 

บ้านเด่ียวท่ีมีราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต4.6–9.3ล้านบาทได้แก่โครงการเศรษฐสิริประชาช่ืนโครงการเศรษฐสิริ 

วงแหวน–สุขาภิบาล2โครงการบุราสิริสนามบินน้ำโครงการสราญสิริวงแหวน–ประชาอุทิศและ

โครงการสราญสิริราชพฤกษ์โดยมีรายรับรวมจากท้ัง5โครงการเป็นจำนวน3,427ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ24

ของรายได้จากโครงการเพื่อขายในขณะที่รายได้หลักจากโครงการทาวน์เฮ้าส์มาจากโครงการพลัสพลัสซิตี้พาร์ค 

ศรีนครินทร์–สวนหลวงและโครงการทาวน์พลัสพระราม9ท่ีมีราคาขายเฉล่ียต่อยูนิต3.1–4.1ล้านบาท 

มีรายรับรวมทั้ง2โครงการเป็นจำนวน1,103ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย

รายได้จากโครงการเพื่อเช่าและรายรับค่าบริการธุรกิจ

สำหรับปี2549แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่า(รวมรายได้จากสิทธิการเช่าตัดบัญชี)เพิ่มขึ้นเป็น214

ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ18จาก181ล้านบาทในปี2548เป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนบ้านเดี่ยวเพื่อเช่า

มากขึ้นในขณะที่การขยายธุรกิจด้านการบริหารโครงการและบริหารการขายส่งผลให้แสนสิริมีรายรับค่าบริการ

ธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ11เมื่อเทียบกับปี2548หรือเพิ่มขึ้นจาก208ล้านบาทเป็น230ล้านบาทนอกจากนี้

การขายโรงแรมโซฟิเทลสีลมในเดือนพฤษภาคม2548ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก

จำนวน240ล้านบาทในปี2548เป็น17ล้านบาทในปี2549พร้อมทั้งส่งผลให้แสนสิริมีกำไรจากการขายเงิน

ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)เป็นจำนวน456ล้านบาทในปี2548

สำหรับปี2550แสนสิริมีรายได้มาจากโครงการเพื ่อเช่า(รวมรายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี)จำนวน

259ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ21เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากโครงการเพื่อเช่าในปี2549จำนวน214

ล้านบาทโดยมีรายได้หลักมาจากโครงการอาคารสิริภิญโญอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยาโดยมีอัตรา

ค่าเช่าเฉลี่ย395บาทต่อตารางเมตรโครงการบ้านเดี่ยวเพื่อเช่าและโครงการสิริอพาร์ทเม้นท์ถนนวิทยุโดยมี

อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ83(ข้อมูลณ31ธ.ค.50)เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 

ร้อยละ78ในปี2549(ข้อมูลณ31ธ.ค.49)รายได้จากค่าบริการธุรกิจจำนวน323ล้านบาทเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ40เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้จากค่าบริการธุรกิจจำนวน230ล้านบาทในปี2549เน่ืองมาจากการขยายตัว

ทางธุรกิจของบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัดและบริษัททัชพร็อพเพอร์ตี้จำกัด
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In 2008, revenue from rental business (including revenue from leasehold rights written off) was 
238 million baht, an 8% decrease from that of last year, due to the divesting of rental housing units 
of Narasiri Pattanakarn-Srinakarindra. Revenue from business management was 325 million baht, a 
slight increase of 1% over the same period in 2007, due to both the 7% increase in business management 
fee for the new and renewal contracts since 3Q2008 and the increasing number of projects under  
management of Plus Property Limited and Touch Property Limited, from 132 projects as of 31 
December 2007 to 146 projects as of 31 December 2008. However, such increase was offset by the 
decreasing number of brokerage transactions.

Revenue from hospitality business

Revenue from hotel business decreased from 17 million baht in 2006 to 12 million baht in 2007, 
due to the temporary closing of Casa del Mare in Hua Hin during July –August 2007 for renovation 
of guest rooms and facilities. The boutique hotel resumed operation with increasing number of guest 
rooms from 36 to 46 rooms that could accommodate more customers. Revenue from medical spa  
business increased from 21 million baht in 2006 to 46 million baht in 2007, as a result of the full-year 
effect after the acquisition of Papanan Company Limited in August 2006 with no revenue from 
medical spa business during the first seven months of the year 2006. However, the medical spa is 
considered a high growth potential venture due to its full range of services to cope with the increasing 
number of health-conscious customers. Moreover, the medical spa business would provide good  
business synergy and create opportunities to expand the business overseas, generating high profitability 
in the future.     

For the year 2008, revenue from hospitality business was 78 million baht, a 36% growth over the 
same period in 2007. In this regard, revenue from medical spa business amounted to 63 million baht, 
a 38% growth over the same period in 2007 due to successful branding activities and sales promotion. 
Revenue from hotel business in 2008 was 15 million baht, a 26% increase over the same period in 2007 
due to larger number of hotel rooms after the renovation leading to more accommodation for more 
customers. 

สำหรับปี2551แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่า(รวมรายได้จากสิทธิการเช่าตัดบัญชี)เท่ากับ238ล้าน

บาทลดลงร้อยละ8เมื่อเทียบกับรายได้จากโครงการเพื่อขายสำหรับปี2550เนื่องจากแสนสิริสามารถขาย

โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับเช่าและบันทึกเป็นรายได้จากโครงการเพื่อขายอาทิโครงการนาราสิริพัฒนาการ–

ศรีนครินทร์ทั้งนี้มีรายได้ค่าบริการธุรกิจเท่ากับ325ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ1เมื่อเทียบกับรายได้

ค่าบริการธุรกิจปี2550เนื่องจากมีการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการในการรับบริหารโครงการอีกร้อยละ7สำหรับ

โครงการที่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาในช่วงไตรมาสที่3/2551เป็นต้นมาประกอบกับมีจำนวนโครงการภายใต้

การบริหารของบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัดและบริษัททัชพร็อพเพอร์ตี้จำกัดเพิ่มขึ้นจาก132โครงการ

ณสิ้นปี2550เป็น146โครงการณสิ้นปี2551อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการธุรกิจดังกล่าว 

ถูกลดทอนด้วยการลดลงของรายได้จากธุรกิจนายหน้าซ่ึงปรับตัวลดลงตามจำนวนธุรกรรมการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ 

ที่ลดลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ

รายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการ(HospitalityBusiness)

ในปี2550แสนสิริมีรายได้จากกิจการโรงแรมจำนวน12ล้านบาทลดลงจากเดิมที่17ล้านบาทในปี2549

เป็นผลมาจากโครงการคาซาเดลมาเรโรงแรมสไตล์บูติครีสอร์ทที่หัวหินได้หยุดดำเนินการชั่วคราว

ระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม2550เพื่อทำการปรับปรุงห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ

รวมถึงเพิ่มจำนวนห้องพักจากเดิมที่36ห้องเป็น46ห้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรองลูกค้าได้มากขึ้นในอนาคต

ส่วนรายได้จากกิจการเมดิคัลสปามีจำนวน46ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากจำนวน21ล้านบาทในปี2549เป็น

ผลจากการที่แสนสิริเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทปภานันจำกัดคิดเป็นร้อยละ100ของทุนจดทะเบียนที่เรียก

ชำระแล้วของบริษัทปภานันจำกัดเมื่อเดือนสิงหาคม2549ดังนั้นสำหรับ7เดือนแรกของปี2549จึงยัง 

ไม่ได้มีการบันทึกรายได้จากกิจการดังกล่าวอย่างไรก็ตามธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตสูงเนื่องจากธุรกิจ 

เมดิคัลสปาดังกล่าวมีบริการครบวงจรที่สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่สนใจในการดูแลสุขภาพซึ่งมีจำนวนเพิ่ม

ขึ้นมากในปัจจุบันย่ิงไปกว่านั้นธุรกิจเมดิคัลสปาถือเป็นที่ธุรกิจที่สร้างผลประโยชน์ร่วม(Synergy)ให้แก่แสนสิริ

ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสร้างโอกาสการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้าง 

ผลกำไรที่สูงขึ้นได้ในลำดับต่อไป

สำหรับปี2551แสนสิริมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการเท่ากับ78ล้านบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ36เม่ือเทียบ 

กับรายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการในปี2550โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจเมดิคัลสปาจำนวน63ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับรายได้ในปี2550เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมการตลาดกระตุ้นการตัดสินใจของ

กลุ่มค้าและการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าที่เข้ารับการบริการซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ให้เป็น

ท่ีรู้จักในกลุ่มลูกค้ามากย่ิงข้ึนสำหรับรายได้จากธุรกิจโรงแรมจำนวน15ล้านบาทน้ันเพ่ิมข้ึนร้อยละ26จากรายได้ 

ในปี2550เนื่องจากแสนสิริมีจำนวนห้องเพื่อรองรับลูกค้ามากขึ้นรวมถึงมีการปรับปรุงสาธารณูปโภคภายใน

โครงการให้มีความสะดวกมากขึ้นส่งผลให้มีจำนวนลูกค้าเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน
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Cost of project Sale and Selling, General and Administration expense

Cost of project sales rose from 7,010 million baht in 2005 to 7,827 million baht in 2006,  
representing a 12% increase. Gross margin of project sales improved from 24% in 2005 to 28% in 
2006 as a result of the price increase coping with the increasing construction costs.  The Selling, 
General and Administration (SG&A) expense increased from 16% of total revenues in 2005 to 21% 
of total revenues in 2006, reflecting the fiercely competitive market. Major component of the SG&A 
was sales promotions to stimulate sales, resulting in the high presale amount exceeding the sales 
target. However, most of the presale amount was the sales of condominiums and townhouses which 
Sansiri could not yet record as revenue from project sales. The presale amount would gradually be 
realized as revenue from project sales according to the percentage of completion whereas the SG&A 
expense must be recorded upon the sales. Therefore, the time lag between presale amount and realized 
revenues resulted in higher SG&A expense as a percentage of total revenues in 2006, compared to that 
of 2005.  

In 2007, cost of project sales increased by 17% from 7,827 million baht in 2006 to 9,194 million 
baht. Gross margin improved further from 28% in 2006 to 29% in 2007, reflecting more competitive 
products and better cost management under intense competition market. The SG&A expense remained 
at 21% of total revenue in 2007 as a result of the time lag between presale amount and realized revenues 
as previous year. Of the total presale amount of 17,461 million baht in 2007, the sale of single-detached 
houses comprised 31% while the sale of condominiums and townhouses comprised 58% and 11% 
respectively. Some of the presale from single-detached houses and townhouses of the previous years 
has been gradually realized as revenue since the second half of 2007 and onwards while presale from 
condominiums is expected to be realized as revenues during 2008 to 2010. Therefore, the time lag 
between realized revenues and recorded expenses resulted in the high SG&A expense, in which  
marketing expenses representing the highest portion of 35%. The marketing expense in 2007 was 
mainly driven by the launches of high-class condominium projects including Baan Sanpluem in Hua Hin, 
SIRI at Sukhumvit, SIRI on 8, 39 by Sansiri, Prive’ by Sansiri and Preen by Sansiri, all of which have 
been well-received by customers.            

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนขายโครงการในปี2549เป็นจำนวน7,827ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากต้นทุนขายโครงการ

จำนวน7,010ล้านบาทในปี2548ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับโครงการเพื่อขายปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ24 

ในปี2548เป็นร้อยละ28ในปี2549เนื่องจากการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุนการก่อสร้างที่

เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ16ของรายได้รวมในปี2548เป็นร้อยละ21

ของรายได้รวมในปี2549สะท้อนถึงการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นโดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ยังคง 

เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดและส่งเสริมการขายเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเร่งการตัดสินใจ 

ซื้อของลูกค้าส่งผลให้แสนสิริมียอดขายสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรก็ตามยอดขายส่วนใหญ่เป็นยอดขายจาก 

โครงการคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์ซึ่งตามข้อปฏิบัติในการบันทึกบัญชีแสนสิริจะยังไม่สามารถรับรู้รายได้จาก

ยอดขายดังกล่าวได้ทันทีโดยรายได้นั้นจะทยอยบันทึกตามร้อยละของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จในขณะที่ค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารที่เกิดขึ้นต้องบันทึกบัญชีภายในช่วงเวลาเดียวกันกับการเกิดยอดขายดังนั้นจึงเกิดความ 

ไม่สอดคล้องระหว่างการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายใน 

การขายและบริหารเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนของรายได้รวมปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปี2548

สำหรับปี2550แสนสิริมีต้นทุนขายโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ17หรือเพิ่มขึ้นจาก7,827ล้านบาทในปี2549

มาอยู่ที่9,194ล้านบาททั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับโครงการเพื่อขายปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ28ในปี2549

เป็นร้อยละ29ในปี2550สะท้อนให้เห็นความสามารถเชิงแข่งขันในการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทำให้สามารถเพ่ิมอัตรากำไรข้ันต้นภายใต้ภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบันท้ังน้ีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

อยู่ในระดับคงที่ประมาณร้อยละ21ของรายได้รวมในปี2550ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่สอดคล้องระหว่างการ

บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับช่วงปี2549ที่ผ่านมาโดยในปี2550แสนสิริสามารถสร้างยอดขาย

ไปแล้วทั้งสิ้น17,461ล้านบาทแบ่งสัดส่วนยอดขายจากโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ31โครงการคอนโดมิเนียม 

ร้อยละ58และโครงการทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ11โดยยอดขายจากโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ท่ีเปิดขายไปแล้ว

ในปีก่อนหน้านี้บางส่วนสามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของ2550เป็นต้นไปสำหรับยอดขายของ

โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในปี2550คาดว่าจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ปี2551จนถึงปี2553ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างการบันทึก 

รายได้และค่าใช้จ่ายโดยค่าใช้จ่ายหลักๆของความไม่สอดคล้องคือค่าใช้จ่ายทางการตลาดซึ่งมีจำนวนเท่ากับ

ร้อยละ35ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งนี้จำนวนค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เกิดขึ้นในปี2550มาจาก

การเปิดตัวโครงการบ้านแสนปลื้มบนหาดหัวหิน,โครงการสิริแอทสุขุมวิท,โครงการสิริออนเอท,โครงการ

39บายแสนสิริบนถนนสุขุมวิท,โครงการพรีเว่บายแสนสิริและโครงการพรีนบายแสนสิริซอยร่วมฤดี 

ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการระดับสูงและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งสิ้น
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For the year 2008, cost of project sales was 10,060 million baht, a 9% increase over the same period 

in 2007 whereas gross profit margin of project sales slightly improved from 29% to 30%. Selling  

expenses in 2008 was 1,153 million baht or 7.6% of total revenue, significantly improved from 13.5% 

of total revenue in 2007 due to better cost management and benefits from tax incentives. In this regard, 

Tax incentives, including the reduction of transfer fee and mortgage fee from 2% to 0.01% and special 

business tax rate cut from 3.3% to 0.1%, has become effective for one year since 29 March 2008. In 

addition, Administrative expenses were well-controlled at 1,300 million baht or 8.6% of total revenue, 

a minimal increase from 8.1% of total revenue in 2007. 

 

In 2008, the Public Works Department ordered Sansiri and its subsidiaries to modify condominiums 

which differed from plans subjected to approve in accordance with Building Control B.E. 2522. As 

a result, the subsidiaries reversed sales and cost of project sales previously recognized in the income 

statement for the year ended 31 December 2007 totaling to 49.76 million baht, and wrote off cost of 

unused property development totaling to 249.93 million baht, and recorded provision for the cost of 

modifying the condominiums and compensation together with interest as a result of termination of 

contracts that subsidiaries have to pay to customers in the amount of 103.04 million baht and 25.90 

million baht respectively.  The expenses are presented under “Loss from modification of condominium” 

of 428.63 million baht on the income statement.   

In 2008, Sansiri and subsidiaries acquired Sansiri Venture Company Limited, Plus Property Venture 

Company Limited, and Plus Property Space Company Limited, resulting in the 100% shareholding in 

these three subsidiaries. In this regard, Sansiri and subsidiaries recorded the loss on impairment of 

goodwill of 63.29 million baht. Currently, there are 12 housing projects developed by these three  

subsidiaries with total project value of 5,961 million baht, 93% of which or 5,550 million baht were 

sold to customers (as of 31 December 2008). These subsidiaries have realized revenues from project 

sales (as a percentage of completion) amounted to 2,274 million baht or 38% of sold value (as of 

31 December 2008) and will gradually realize the balance corresponding to construction progress.  

In 2007, Sansiri recorded the loss on impairment of goodwill of 82.8 million baht to reflect the negative 

impacts of global and local economic slowdown, political uncertainty, and rising oil price on Thailand 

tourism and S Medical spa business in particular. However, the medical spa business is considered 

the high growth potential business as Thai government has run a campaign to promote Thailand as 

the medical hub of Asia with competitive edge of lower prices, compared to the available services in 

สำหรับปี2551ต้นทุนโครงการเพ่ือขายเท่ากับ10,060ล้านบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ9เม่ือเทียบกับต้นทุนโครงการ

เพื่อขายในปี2550อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับโครงการเพื่อขายอยู่ที่ร้อยละ30ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ

29ในปี2550สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี2551เท่ากับ1,153ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ7.6ของ

รายได้รวมปรับตัวดีขึ้นมากจากร้อยละ13.5ของรายได้รวมปี2550เนื่องจากแสนสิริสามารถบริหารค่าใช้จ่าย

ในการขายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและได้รับผลประโยชน์จากมาตรการภาษีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ

กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการ

จำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพร้อมกับการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะกล่าวคือค่าจดทะเบียนการโอนและ 

ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เดิมอยู่ที่ร้อยละ2.0ปรับลดให้มาอยู่ที่ร้อยละ0.01และการลด

อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจากเดิมที่ร้อยละ3.3ปรับลดให้มาอยู่ที่ร้อยละ0.1โดยมีผลบังคับใช้1ปีนับตั้งแต่วันที่ 

29มีนาคม2551นอกจากนี้แสนสิริยังคงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี2551เท่ากับ1,300ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8.6ของรายได้รวมในปี

2551ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ8.1ของรายได้รวมในปี2550

ในปี2551มีการบันทึกขาดทุนจากการแก้ไขแบบอาคารชุดพักอาศัยจำนวน428.63ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3 

ของรายได้จากการขายโครงการในปี2551โดยการบันทึกขาดทุนจากการแก้ไขแบบอาคารชุดพักอาศัยเกิดขึ้น 

เฉพาะกรณีของโครงการภายใต้แบรนด์คอนโดวันและคอนโดวันเอ็กซ์เท่าน้ันโดยสำนักงานการโยธากรุงเทพมหานคร

ได้มีคำสั่งให้แสนสิริดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยในส่วนที่ผิดไปจากแบบแปลนที่ได้ขออนุญาตไว้ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522ผลจากคำสั่งดังกล่าวทำให้บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้จำกัดต้องกลับ

รายการรายได้และต้นทุนขายโครงการซึ่งเคยรับรู้ไปแล้วในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2550

เป็นจำนวน49.76ล้านบาทรวมทั้งได้ตัดจำหน่ายต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในส่วนที่ผิดไปจากแบบ

แปลนเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน249.93ล้านบาทและบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไข

ปรับปรุงอาคารเป็นจำนวน103.04ล้านบาทและบันทึกประมาณการค่าชดเชยและดอกเบี้ยจากการยกเลิกสัญญา

เป็นจำนวน25.90ล้านบาทรวมเป็นบันทึกขาดทุนจากการแก้ไขแบบอาคารชุดพักอาศัยจำนวน428.63ล้านบาท

ในระหว่างปี2551แสนสิริและบริษัทย่อยฯได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัดบริษัทพลัส

พร็อพเพอร์ตี้เวนเจอร์จำกัดและบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้สเปซจำกัดทำให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีส่วนได้ 

เสียในบริษัทดังกล่าวเพิ่มเป็นร้อยละ100โดยแสนสิริและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม 

จากการควบรวมกิจการดังกล่าวภายใต้ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

จำนวน63.29ล้านบาทปัจจุบันแสนสิริมีโครงการของบริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัดบริษัทพลัส

พร็อพเพอร์ตี้เวนเจอร์จำกัดและบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้สเปซจำกัดที่ยังคงสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

อยู่จำนวน12โครงการคิดเป็นมูลค่าขายโครงการรวม5,961ล้านบาทสามารถสร้างยอดขายไปแล้วจำนวน

5,550ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ93ของมูลค่าโครงการเพื่อขายทั้ง12โครงการ(ณ31ธ.ค.51)นอกจากนี้ 

ทั้ง3บริษัทดังกล่าวมีการรับรู้รายได้จากการขายไปแล้ว2,274ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ38ของมูลค่าขายรวม

12โครงการ(ณ31ธ.ค.51)และจะทยอยบันทึกเป็นรายได้จากโครงการเพื่อขายตามร้อยละความก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างในส่วนของมูลค่าขายโครงการที่เหลือในลำดับต่อไปและในปี2550บริษัทได้มีการบันทึกค่าเผื่อ

การด้อยค่าของค่าความนิยมจากการรวมกิจการของบริษัทปภานันจำกัดจำนวน82.8ล้านบาทซึ่งบริษัท 

ได้ตั้งค่าเผื่อดังกล่าวเนื่องจากธุรกิจการแพทย์เสริมความงามแบบครบวงจรภายใต้ชื่อSMedicalSpaได้รับผล
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abroad. Moreover, Sansiri plans to launch new spa centers together with expands business to other 

countries through the spa consultant services as well as the spa business under the brand “ S Medical 

spa” with target customers be the country’s billionaires and top executives.   

In 2008, Sansiri and its subsidiaries recorded loss on diminution in value of property development 

and impairment loss on land, building and equipment of 56.59 million baht. In 2007, two subsidiaries, 

Sansiri Ram-Indra Limited and Prompt Pattana Property Limited, recorded allowance for diminution in 

value of project of Baht 59 million because the raw land and the land being developed were targeted 

for expropriation. The diminution was based on the comparison between historical cost and appraisal 

value by independent appraisal. In this regard, it is expected that  land price will appreciate upon the 

development of transport infrastructure after the completion of expropriation. Furthermore, Sansiri 

recorded allowance for diminution in the value of property development for rent of 11.35 million baht, 

since the expected net realizable value, either in term of rental return or sales price, was lower than the 

carrying amount.

Net Profit 

The higher SG&A together with the discrepancy between realized revenues and recorded expenses, 

led to the 774-million baht earning before tax in 2006, or a 38% decrease from that of 2005. Furthermore, 

the discrepancy between the accounting practice and the revenue code on the corporate income tax 

calculation resulted in the high corporate income tax of 401 million baht in 2006. Therefore, the effective 

tax rate significantly increased from 29.6% of earning before tax in 2005 to 51.8% of earning before 

tax in 2006. In this regard, the total corporate income tax of 369 million baht in 2005 included not only 

the 123-million baht tax on gain on sale of investments in Richee Holding Alliances Company 

Limited, but also the 64-million baht tax on the sale of 25 units of Baan Sansiri Sukhumvit to “Baan 

Sansiri Property Fund” (SIRIPF).  Therefore, the exact corporate income tax on normal business 

operations in 2005 was 182 million baht. It is obviously seen that the corporate income tax on normal 

business operations dramatically increased from 182 million baht in 2005 to 401 million baht in 2006.          

กระทบโดยตรงจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามาใช้บริการนั้นลดลงอย่างมี

นัยสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจในต่างประเทศความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเลือกที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวมี

แนวโน้มการเติบโตที่ดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของ

เอเซีย(MedicalHubofAsia)จะช่วยส่งเสริมชาวต่างชาติในการเข้ามารับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

สากลในราคาที่ถูกกว่าในต่างประเทศและแม้ว่าSMedicalSpaจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องทางตรงกับการให้การรักษา

เสมือนโรงพยาบาลเป็นหลักแต่ก็เป็นธุรกิจที่ได้ผลพลอยได้ในแง่เป็นการแพทย์ทางเลือกที่สามารถใช้ผสมผสานกับ

การรักษาหลักได้ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยที่จะส่งผลในทางบวกต่อมูลค่าให้กับธุรกิจของบริษัทต่อไปใน 

ระยะยาวนอกจากนี้ทางบริษัทมีแผนการขยายสาขาเป็นศูนย์บริการด้านสปาภายในประเทศและแผนการลงทุนใน 

ต่างประเทศโดยการเป็นที่ปรึกษาโครงการเปิดสปาและการบริหารภายใต้แบรนด์“SMedicalSpa”โดยมีกลุ่ม

เป้าหมายเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ

นอกจากน้ีในปี2551แสนสิริและบริษัทย่อยได้บันทึกสำรองค่าเผ่ือการลดมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ารวมเป็นจำนวน56.59ล้านบาทและในปี2550บริษัทแสนสิริรามอินทรา

จำกัดและบริษัทพร้อมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของแสนสิริได้บันทึกสำรองค่าเผื่อการลด

มูลค่าโครงการจำนวน59ล้านบาทซึ่งมาจากที่ดินเปล่าที่ยังไม่ได้พัฒนาบริเวณถนนรามอินทราโดยวิธีการ 

เปรียบเทียบราคาต้นทุนกับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและที่ดินที่พัฒนาอยู่ในแนวเวนคืนซึ่งบริษัท 

คาดว่าที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาดังกล่าวจะกลับมีมูลค่าสูงขึ้นหลังจากที่มีการเวนคืนที่ดินเพื่อทำเส้นทางการคมนาคม

หลักอีกหนึ่งสายและในระหว่างปี2550แสนสิริได้บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

เพื่อให้เช่าจำนวน11.35ล้านบาทเนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากโครงการในรูปของค่าเช่าหรือมูลค่า 

ขายต่ำกว่ามูลค่าสุทธิทางบัญชี

กำไรสุทธิ
 

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งผลกระทบจากความไม่สอดคล้องระหว่างการบันทึก

รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้แสนสิริมีกำไรก่อนหักภาษีในปี2549เท่ากับ774ล้านบาท 

ซึ่งลดลงร้อยละ38จากกำไรก่อนหักภาษีในปี2548ยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบจากการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ที่แตกต่างจากวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีส่งผลให้แสนสิริมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี2549

เท่ากับ401ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ51.8ของกำไรก่อนหักภาษีซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบ 

กับภาษีเงินได้จำนวน369ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ29.6ของกำไรก่อนหักภาษีในปี2548นอกจากนี้ 

หากไม่นับรวมภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรจากการขายหุ้นในบริษัทริชชี่โฮลดิ้งอัลลายแอนซ์จำกัดจำนวน

123ล้านบาทและภาษีเงินได้ที่คำนวณจากรายการขายบ้านแสนสิริสุขุมวิทจำนวน25หลังให้แก่กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์บ้านแสนสิริจำนวน64ล้านบาทจะเห็นได้ว่าจากภาษีเงินได้จำนวน369ล้านบาทในปี2548น้ัน

เป็นภาระภาษีเงินได้จากการดำเนินธุรกิจปกติในปี2548มีจำนวน182ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับภาษีเงินได้

สำหรับปี2549จำนวน401ล้านบาทจะเห็นได้ว่าแสนสิริมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
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Operating margin slightly improved from 7% in 2006 to 8% in 2007, owing to better cost management 
and economy of scale effect, as well as net gain on sale of investment in Siri Phuket Company Limited 
of 163 million baht. In addition, the discrepancy between the accounting practice and the revenue code 
on the corporate income tax calculation resulted in the high corporate income tax of 403 million baht, 
or 36% of earnings before tax. However, the effective tax rate of 36% was decreased from 50% of 
earnings before tax or corporate income tax amount of 401 million baht in 2006. The decrease was due 
to the revenue realization of the projects that has not been transferred. Therefore, the corporate income 
tax upon transfer was not recorded. In this regard, it is expected that the effective corporate income tax 
rate will be close to 30% in the future as Sansiri adopted the new accounting practice that would make 
tax calculation by accounting practice and by the revenue code more in line with each other. The new 
practice has been adopted for properties for sale launched since 1 January 2007.

For the year 2008, Sansiri and subsidiaries reported net profit of 913.61 million baht, a 29% 
increase over the same period in 2007 with the improving operating profit margin of 15% and net 
profit margin of 6% of total revenue for the year 2008, compared to operating profit margin of 8% and 
net profit margin of 5% for the year 2007.  

Assets

As of 31 December 2007, total assets of Sansiri Group amounted to 21,032 million baht, an increase 
of 2,935 million baht over the same period in 2006. The increase of total assets was mainly driven by 
the increase of 2,120 million baht in “Property development for sale” due to the large number of projects 
are under construction and in progress of transfer to customers. In addition, Sansiri has acquired the 
land in high potential areas to develop housing projects accommodating more customers in the future. 
In this regard, “Unbilled completed work” also increased by 387 million baht. Non-current assets 
decreased by 108 million baht owing to the sale of several houses for rent, resulting in the decrease in 
“Property development for rent” correspondingly.      

Total assets of Sansiri and subsidiaries as of 31 December 2008 amounted to 23,492 million baht, 
a 2,460-million baht increase from 31 December 2007, due to progressive construction. Total non-current 
assets decreased by 146 million baht corresponding to the decrease of Property development for sale 
and Property development for rent and sale by 293 million baht as a result of the divesting of rental 
housing units. In addition, Sansiri recorded goodwill of 203 million baht in consequence of the board 
of directors’ resolution No. 2/2008 held on February 27, 2008, to acquire Sansiri Venture Company 
Limited, Plus Property Venture Company Limited and Plus Property Space Company Limited.      

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(OperatingProfitMargin)ปรับตัวดีข้ึนจากเดิมท่ีร้อยละ7ในปี2549มาอยู่ท่ี 
ร้อยละ8ในปี2550เนื่องจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการประหยัดต่อขนาด(Economiesof
Scale)รวมถึงกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทสิริภูเก็ตจำกัดจำนวน163ล้านบาทนอกจากนี ้
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีแตกต่างจากวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีส่งผลให้แสนสิริมีภาระภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลที่สูงเท่ากับ403ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ36ของกำไรก่อนหักภาษีทั้งนี้อัตราส่วนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ36ของกำไรก่อนภาษีในปี2550ลดลงเมื่อเทียบกับภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน401ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ50ของกำไรก่อนภาษีในปี2549ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
กรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าดังนั้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะถูกบันทึกต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์จึงยังไม่ได้บันทึกเป็น 
ค่าใช้จ่ายยิ่งไปกว่านั้นแสนสิริคาดการณ์ว่าในอนาคตอัตราส่วนภาษีเงินได้จะใกล้เคียงที่ร้อยละ30ของกำไร
ก่อนภาษีเนื่องจากในปัจจุบันแสนสิริใช้วิธีการคำนวณภาษีตามมาตรฐานการบัญชีแบบใหม่ที่มีความสอดคล้อง
กับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลมากขึ้นทั้งนี้มีผลให้เริ่มใช้กับการขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่1มกราคม
2550เป็นต้นไป

สำหรับปี2551แสนสิริและบริษัทย่อยบันทึกกำไรสุทธิเท่ากับ913.61ล้านบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ29เม่ือเทียบกับ 
กำไรสุทธิในปี2550โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ6ของรายได้รวมปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ5ของรายได้รวมใน
ปี2550นอกจากนี้อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(OperatingProfitMargin)อยู่ที่ร้อยละ15ปรับตัวดีขึ้นจาก
ร้อยละ8ในปี2550

สินทรัพย์
       
ณวันที่31ธันวาคม2550แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน21,032ล้านบาทเพิ่มขึ้น

จำนวน2,935ล้านบาทเมื่อเทียบกับณ31ธันวาคม2549สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจำนวน2,120ล้านบาทเนื่องจากแสนสิริมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
เพื่อเตรียมทยอยส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นจำนวนมากขึ้นและการคัดเลือกซื้อที่ดินที่มีศักยภาพนำมาพัฒนาโครงการ
ขายของบริษัทในอนาคตเพื่อรับความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายมูลค่างานเสร็จ 
ที่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจำนวน387ล้านบาทเนื่องจากงานระหว่างการก่อสร้างที่เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้า
สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีมูลค่าลดลงจำนวน108ล้านบาทเป็นผลมาจากการขายบ้านเช่าออกไปบางส่วน
ส่งผลให้ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าลดลง

แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมณ31ธันวาคม2551เท่ากับ23,492ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากณ31
ธันวาคม2550จำนวน2,460ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น2,272
ล้านบาทเนื่องจากแสนสิริมีโครงการจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามสัญญา
เพื่อสร้างการรับรู้เป็นรายได้ตามประมาณการสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าลดลงจำนวน146ล้านบาท 
สาเหตุหลักมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าสุทธิและอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและขายลดลง293ล้านบาท
เนื่องจากแสนสิริสามารถขายโครงการบ้านเดี่ยวสำหรับเช่าและบันทึกเป็นรายได้จากโครงการเพื่อขายในงบกำไร
ขาดทุนนอกจากนี้มีการบันทึกค่าความนิยม(สุทธิ)จำนวน203ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่2/2551เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2551อนุมัติการรวมกิจการบริษัทแสนสิริเวนเจอร์
จำกัดและบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้เวนเจอร์จำกัดและบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้สเปซจำกัด
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Liabilities

Total liabilities of Sansiri Group increased from 10,314 million baht as of 31 December 2006, to 
12,722 million baht as of 31 December 2007 mainly driven by the increase of current liabilities from 
7,198 million baht to 8,511 million baht. The large presale amount of new housing projects launched 
in 2007 has gradually been realized as revenue from project sales since the third quarter of 2007,  
resulting in the higher amount of “Unearned income” from 1,260 million baht as of 31 December 2006 
to 2,654 million baht as of 31 December 2007. Consequently, the business expansion made the interest 
bearing debts increase meaningfully from 6,760 million baht as of the year ended 2006 to 7,602  
million baht as of the year ended 2007. Thus, the Debt-to-Equity ratio and the interest bearing debt to 
equity (Gearing ratio) was at 1.43 times and 0.92 times respectively.

Total liabilities increased by 1,851 million baht from 31 December 2007, to 14,537 million baht 
as of 31 December 2008. Total current liabilities increased by 189 million baht to 8,664 million baht 
whereas total non-current liabilities increased by 1,662 million baht mainly driven by increasing project 
financing loans corresponding to progressive construction of more than 61 active housing projects. The 
interest bearing debt also increased from 7,602 million baht as of 31 December 2007 to 9,868 million 
baht as of 31 December 2008, driven by progressive construction. The debt-to-equity ratio was 1.54 
times with the interest-bearing debt-to-equity ratio (Gearing ratio) of 1.10 times.  

Shareholders’ Equity

Shareholders’ Equity of Sansiri Group as of 31 December 2006 amounted to 7,783 million baht, 
an increase of 40 million baht over the same period in Y2005. In this regard, the outstanding of 
retained earnings was net of the 324-million baht dividend payout based on the financial result of Y2005.  

 
According to the letter dated 16 November 2005, sent from the Securities and Exchange Commission 

(SEC) to all listed companies, the Federation of Accounting Professions made comments regarding 
accounting practices of capital reduction to offset the retained losses.  For companies with outstanding 
discount on share capital, the retained losses must be offset following to the discount on share capital. 
Consequently, companies with inconsistent accounting practice are required to make amendments to 
the Y2005 financial statements.  

หนี้สิน
       

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อยณวันที่31ธันวาคม2550มีจำนวน12,722ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้น 

จากจำนวน10,314ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม2549โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก7,198ล้านบาท 

ณวันที่31ธันวาคม2549มาอยู่ที่8,511ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม2550สาเหตุหลักมาจากค่างวด 

ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่1,260ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม2549มาอยู่ที่2,654ล้านบาท

ณวันที่31ธันวาคม2550ทั้งนี้ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากการประสบความสำเร็จ 

ในการขายโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริและบริษัทในเครือซึ่งได้ทยอยบันทึกเป็นรายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่3/2550

เป็นต้นมานอกจากน้ีบริษัทมีหน้ีสินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี6,760ล้านบาทณวันท่ี31ธันวาคม2549 

มาอยู่ท่ี7,602ล้านบาทณวันท่ี31ธันวาคม2550เน่ืองจากธุรกิจมีการขยายตัวมากข้ึนโดยมีอัตราส่วนหนี้สิน 

ต่อทุนเท่ากับ1.43เท่าและอัตราหน้ีสินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนผู้ถือหุ้น(Gearingratio)เท่ากับ0.92เท่า

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อยณ31ธันวาคม2551มีจำนวน14,537ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 

ณ31ธันวาคม2550จำนวน1,851ล้านบาทหน้ีสินหมุนเวียนมีจำนวน8,664ล้านบาทเพ่ิมข้ึน189ล้านบาท

และหนี้สินไม่หมุนเวียนมีจำนวน5,872ล้านบาทเพิ่มขึ้น1,662ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นสินเชื่อโครงการซึ่งจะมีการชำระคืนเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าโดยแสนสิริมีโครงการที่อยู่

ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าอยู่เป็นจำนวน61โครงการในปัจจุบันแสนสิริและบริษัท

ย่อยมีหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย9,868ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่7,602ล้านบาทณ31ธันวาคม

2550สอดคล้องกับความคืบหน้างานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นของโครงการเพื่อขายโดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เท่ากับ1.54เท่าและหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น(GearingRatio)เท่ากับ1.10เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น
       

ส่วนของผู้ถือหุ้นของแสนสิริณวันที่31ธันวาคม2549มีจำนวน7,783ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2548

จำนวน40ล้านบาทในการนี้แสนสิริได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี2548จำนวน324ล้านบาทซึ่งมีผล

ทำให้กำไรสะสมของแสนสิริลดลงตามจำนวนเงินดังกล่าว

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้มีหนังสือถึงบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทลงวันที่16พฤศจิกายน

2548เพื่อแจ้งความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีในการลดทุนไปล้างขาดทุนสะสมซึ่งมี 

ใจความโดยสรุปว่าในกรณีที่บริษัทมีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นซึ่งเกิดจากการขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น

(ราคาพาร์)หากบริษัทจะลดทุนไปล้างขาดทุนสะสมบริษัทต้องนำส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดทุนไปหักกลบลบกับ

ส่วนต่ำกว่าทุนก่อนจึงจะนำส่วนที่เหลือไปล้างขาดทุนสะสมได้โดยสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้มีคำสั่ง

ด้วยว่าหากบริษัทใดมีการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าวขอให้ดำเนินการแก้ไข

ข้อผิดพลาดโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเพื่อให้ข้อมูลในงบการเงินประจำปี2548ถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น
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With regard to the capital reduction to offset the retained losses, Sansiri has strictly followed all 
the guidelines, principles, and comments by the authority as well as consulted the authority prior to 
every capital reduction. However, misapprehension has led to the outstanding discount on share capital 
of 1,069 million baht on Sansiri’s balance sheet as of year ended 2005. In this regard, the Securities 
and Exchange Commission (SEC) consented to the capital reduction for offsetting the outstanding 
discount on share capital, instead of making amendments. Meanwhile, the procedures and schedules 
must be disclosed on the financial statements. The net retained earnings after paying out dividend 
must be no less than the outstanding discount on share capital, should the companies wish to pay out 
dividend. The implementation of the new guidelines, therefore, limits the dividend payout. With 
regard to the resolutions made at the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders held on 
20 April 2006, the meeting approved the 1,061-million baht decrease of the registered capital, from 
7,368 million baht to 6,307 million baht through the reduction of par value from 5 baht to 4.28 baht.  
In order to offset the total outstanding discount on share capital of 1,069 million baht, the meeting also 
approved the 8-million baht reduction of retained earnings.  Sansiri has completed the registration  
of reduction of the registered capital with the Registrar of Public Company Division, Business  
Development Department, Ministry of Commerce on 13 July 2006.

As of 31 December 2007, Shareholders’ Equity increased from 7,783 million baht as of 31  
December 2006, to 8,346 million baht, mainly driven by the 2007 net profits. In 2007, Sansiri paid out 
dividend of 191 million baht, based on the financial result of 2006. 

As of 31 December 2008, Shareholders’ Equity was 8,955 million baht, a 609-million baht increase 
from 31 December 2007, mainly driven by the 913-million baht net profit for the year 2008, the 
37-million baht change of minority interest by acquisition, the 339-million baht dividend payout, and 
2-million baht unrealized loss on revaluation in available-for-sale securities (Property fund).   

ในเร่ืองการลดทุนเพ่ือล้างขาดทุนสะสมน้ีแสนสิริได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

โดยคำนึงถึงกฎระเบียบและความเห็นของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดและได้ปรึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการลดทุนทุกครั้งอย่างไรก็ตามเนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง

ดังกล่าวส่งผลให้แสนสิริยังคงมีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นณสิ้นงวดบัญชีปี2548จำนวน1,069ล้านบาทซึ่งขณะนี้

สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้เห็นสมควรผ่อนผันให้แสนสิริใช้วิธีการลดทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อล้างส่วนต่ำ

มูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ให้หมดแทนการแก้ไขข้อผิดพลาดของการบันทึกบัญชีในอดีตได้โดยมีเงื่อนไขว่าในระหว่างที่

กระบวนการลดทุนเพื่อล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นให้หมดและหากบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้กำไรสะสมคงเหลือหลังจาก

จ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชีเพื่อไม่ให้มีการจ่ายเงินปันผล

ออกจากกำไรสะสมซึ่งยังมิได้แก้ไขให้ถูกต้องซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการประกาศ

จ่ายเงินปันผลของบริษัททั้งนี้เพื่อให้การบันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมเป็นไปตามความเห็นของ

สภาวิชาชีพบัญชีแสนสิริได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2549ซึ่งจัดในเดือนเมษายน2549เพื่อ

พิจารณาอนุมัติและดำเนินการตามแผนการแก้ไขเกี่ยวกับส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชีของบริษัทโดยอนุมัต ิ

การลดทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของแสนสิริโดยวิธีลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ5บาทเป็น

4.28บาทเพื่อนำไปล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน1,069ล้านบาทการลดทุนดังกล่าวมีผลทำให้ทุนจดทะเบียน

และเรียกชำระแล้วของแสนสิริลดลงจำนวน1,061ล้านบาทจากเดิม7,368ล้านบาทเป็น6,307ล้านบาท

และได้รับอนุมัติให้นำกำไรสะสมจำนวนประมาณ8ล้านบาทมาล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ ้นในส่วนที่เหลือ 

โดยแสนสิริได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วตามขั้นตอนตามกฎหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

ในวันที่13กรกฎาคม2549

ส่วนของผู้ถือหุ้นของแสนสิริณวันที่31ธันวาคม2550มีจำนวน8,346ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที ่

7,783ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม2549มาจากกำไรประจำปี2550ที่เกิดจากการดำเนินการของบริษัท

และในระหว่างปี2550บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน191ล้านบาทโดยคิดจาก

กำไรสุทธิของปี2549

ส่วนของผู้ถือหุ้นของแสนสิริณวันที่31ธันวาคม2551มีจำนวน8,955ล้านบาทเพิ่มขึ้น609ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบณวันที่31ธันวาคม2550เป็นผลมาจากกำไรสุทธิประจำปี2551จำนวน913ล้านบาท

และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อบริษัทย่อยเป็นจำนวน37ล้านบาทในการนี้แสนสิริ

และบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน339ล้านบาทรวมทั้งมีการบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

จากการตีราคาหลักทรัพย์เผื่อขาย(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)จำนวน2ล้านบาท
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Liquidity 

1.  Cash Flow
 
 During the past 3 years, the movement of cash flow has been summarized as follows:

Unit: million baht

Y2006 Y2007 Y2008

Net cash  provided by (used in) operating activities 2,224 198 (769)
Net cash  provided by (used in) investing activities (207) (337) (345)
Net cash  provided by (used in) financing activities (1,967) 572 1,285

Most of Sansiri’s cash flow from operations was generated by property sales as well as proceeds 
from financial institutions in the form of project financing loans, which repayment due upon transfer 
of housing units; single-detached houses, condominiums and townhouses. The cash outflow could be 
summarized as loan repayment as well as land acquisition and project development costs for  
single-detached houses, condominiums and townhouses, to ensure the sufficient land bank to  
support the sustainable growth of business.

In 2006 and 2007, there were net cash inflow from down payment collection in regard to the 
property sales of 1,703 million baht and 1,421 million baht respectively. Net cash inflow from housing 
transfer in 2006 and 2007 were 531 million baht and 307 million baht correspondingly. In this regard, 
loan repayment were 5,164 million baht in 2006 and 6,677 million baht in 2007, while long-term loan 
from financial institutions regarding the construction progress in 2006 and 2007 increased by 3,520 
million baht and 7,051 million baht respectively. The dividend payout in 2006 and 2007 were 324  
million baht and 192 million baht correspondingly.      

For the year 2008, beginning balance of cash was 1,805 million baht with net cash used in operating 
activities and investing activities of 769 million baht and 345 million baht respectively. In addition, 
net cash provided by financing activities amounted to 1,285 million baht, resulting in the ending cash 
balance of 1,976 million baht.

In 2007 and 2008, cash outflow as development costs amounted to 11,000 million baht and 12,018 
million baht whereas cash outflow for purchase of equipment were 117 million baht and 378 million 
baht respectively. In 2008, cash payment for acquisition of three subsidiaries was 232 million baht. 
Loan repayment was 6,677 million baht in 2007 and 5,656 million baht in 2008 whereas long-term 
project financing loans from financial institutions corresponding to construction progress increased 
by 7,051 million baht in 2007 and 7,462 million baht in 2008. The dividend payout in 2008 (based on 
2007 financial result) was 339 million baht. 

สภาพคล่อง

1. กระแสเงินสด 
 

 ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

ปี2549 ปี2550 ปี 2551

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน 2,224 198 (769)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (207)  (337) (345)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (1,967) 572 1,285
         

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานส่วนใหญ่ของแสนสิริมาจากรายได้จากการขายโครงการที่อยู่อาศัยรวมถึงเงิน

กู้ยืมสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้แก่เงินกู้โครงการบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์ซึ่ง

จะมีการชำระคืนเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าโดยกระแสเงินสดที่เข้ามาส่วนหนึ่งบริษัทได้นำไปลงทุนในการเลือกซื้อ

ที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อนำไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยต่อไปและอีกส่วนหนึ่งคือการนำไปชำระคืนหนี้สินของบริษัทฯ

ในปี2549และปี2550แสนสิริมีกระแสเงินสดรับค่างวดจากการขายโครงการจำนวน1,703ล้านบาทและ

1,421ล้านบาทตามลำดับและกระแสเงินสดรับจากการส่งมอบทรัพย์สินโครงการท่ีอยู่อาศัยให้กับลูกค้าตามกำหนด 

จำนวน531ล้านบาทและ307ล้านบาทตามลำดับทั้งนี้แสนสิริได้ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยให้กับสถาบัน

การเงินจำนวนทั้งสิ้น5,164ล้านบาทและ6,677ล้านบาทตามลำดับและเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินที่มี 

หลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับการก่อสร้างโครงการท่ีอยู่อาศัยต่างๆอีกจำนวน3,520ล้านบาทและ7,051ล้านบาท 

ตามลำดับรวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี2548ให้กับผู้ถือหุ้นของแสนสิริจำนวน324ล้านบาทในปี2549

และจ่ายเงินปันผลประจำปี2549ให้กับผู้ถือหุ้นของแสนสิริจำนวน192ล้านบาทในปี2550

สำหรับปี2551แสนสิริมีเงินสดสุทธิณต้นงวด1,805ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ดำเนินงาน769ล้านบาทเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน345ล้านบาทและเงินสดสุทธิได้มาใน 

กิจกรรมจัดหาเงิน1,285ล้านบาทดังน้ันแสนสิริและบริษัทย่อยฯมีเงินสดคงเหลือปลายงวดจำนวน1,976ล้านบาท

ในปี2550และ2551แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจำนวน

11,000ล้านบาทและ12,018ล้านบาทตามลำดับและใช้ไปในการจ่ายซื้ออุปกรณ์จำนวน117ล้านบาทและ 

378ล้านบาทตามลำดับและจ่ายไปในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่บริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัด

บริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้เวนเจอร์จำกัดและบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้สเปซจำกัดในปี2551จำนวน

รวม232ล้านบาทโดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มาจากการเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินที่มี

หลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆจำนวน7,051ล้านบาทและ7,462ล้านบาท

ตามลำดับและได้ชำระคืนหน้ีเงินกู้และดอกเบ้ียให้กับสถาบันการเงินจำนวน6,677ล้านบาทและ5,656ล้านบาท

ตามลำดับรวมทั้งได้จ่ายเงินปันผลประจำปี2550ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน339ล้านบาทในปี2551
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2. Liquidity Ratio
 
 The liquidity ratio of Sansiri was stable at 2.15 times as of 31 December 2006 and 2007. 

The current assets as of year ended 2007 stood at 18,327 million baht with cash of 1,805 million baht,  
increasing from the current assets of 15,313 million baht and cash of 1,373 million baht as of year 
ended 2006. In this regard, Unbilled completed works increased from 1,793 million baht as of year 
ended 2006 to 2,180 million baht as of year ended 2007. Notes receivable were 64 million baht and  
31 million baht while accounts receivable were 90 million baht and 85 million baht as of year ended 
2006 and 2007 respectively. Property development for sale increased from 11,125 million baht 
to 13,245 million baht, corresponding to the increase in cumulative property development for sale of 
31,533 million baht as of year ended 2006 and 42,655 million baht as of year ended 2007. The housing 
units have been transferred to customers as scheduled with cumulative value of 20,409 million baht 
and 29,410 million baht as of year ended 2006 and 2007 respectively. Current assets stood at 868  
million baht in 2006 and 981 million baht in 2007. Current liabilities as of year ended 2006 amounted 
to 7,198 million baht, including the current portion of long-term loans of 4,494 million baht, Unearned 
income of 1,260 million baht, accounts payable of 652 million baht, and other current liabilities of 
792 million baht. To the total current liabilities of 8,511 million baht as of year ended 2007, the  
current portion of long-term loans contributed 4,884 million baht, Unearned income contributed 2,654 
million baht, accounts payable contributed 668 million baht, and other current liabilities contributed 
305 million baht. 

As of 31 December 2008, liquidity ratio was at 2.41 times, increased from 2.15 times as of 31 
December 2007, as a result of the 17% increase of Property development for sale correspondingly to 
the construction progress. In this regard, the current assets increased by 14% while current liabilities 
minimally increased by 2%. 

Capital Expenditure

In 2006, Sansiri Group invested in rental properties located in the Central Business District, 
targeting at expatriates in Thailand. These recurring income assets would generate the constant stream 
of revenues in the long-term. In addition, Sansiri acquired the medical spa business for its high growth 
potential which it expect to yield attractive return on investment in the future, as well as opportunities to 
expand the business overseas. Moreover, the medical spa business can provide good business synergy 
and create new strategies to complement the property development projects of Sansiri and affiliated 
companies.   In 2007, Sansiri sold the 51% stake in subsidiary named Siri Phuket Company Limited at 
the price of 235 million baht, including the loan from shareholder with cumulative interest.  As of year 
ended 2007, Sansiri received 57 million baht as a deposit and received the balance of 178 million baht 
on 15 February 2008.   

2.อัตราส่วนสภาพคล่อง

 อัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับปี2549และปี2550เท่ากับ2.15เท่าโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากัน 

ทั้ง2ปีณปี2549และปี2550แสนสิริมีสินทรัพย์หมุนวียนจำนวน15,313ล้านบาทและ18,327ล้านบาท

ตามลำดับมาจากสินทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีสภาพคล่องที่สูงจำนวน1,373ล้านบาทและ

1,805ล้านบาทตามลำดับมูลค่างานเสร็จท่ียังไม่เรียกเก็บจำนวน1,793ล้านบาทและ2,180ล้านบาทตามลำดับ

ตั๋วเงินรับ64ล้านบาทและ31ล้านบาทตามลำดับและลูกค้าค่าบริการจำนวน90ล้านบาทและ85ล้านบาท

ตามลำดับในขณะที่สินทรัพย์ที่เกิดจากต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายสุทธิจำนวน11,125ล้านบาทและ

13,245ล้านบาทตามลำดับจากต้นทุนสะสมทั้งหมดจำนวน31,533ล้านบาทและ42,655ล้านบาทตามลำดับ

โดยส่งมอบสินค้าไปให้ลูกค้าตามกำหนดแล้วจำนวน20,409ล้านบาทและ29,410ล้านบาทและสินทรัพย์

หมุนเวียนอื่นอีกจำนวน868ล้านบาทและ981ล้านบาทสำหรับหนี้สินหมุนเวียนมีจำนวน7,198ล้านบาท

และ8,511ล้านบาทตามลำดับประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมท่ีถึงกำหนดชำระและต๋ัวเงินจ่ายจำนวน4,494ล้านบาท

และ4,884ล้านบาทตามลำดับเงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้จำนวน1,260ล้านบาทและ2,654ล้านบาท

ตามลำดับเจ้าหนี้การค้าที่ได้รับเครดิตจากการสั่งซื้อสินค้าและบริการจำนวน652ล้านบาทและ668ล้านบาท

และหนี้สินหมุนเวียนอื่นอีกจำนวน792ล้านบาทและ305ล้านบาทตามลำดับ

ณ31ธันวาคม2551แสนสิริและบริษัทย่อยฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ2.41เท่าปรับเพิ่มขึ้นจาก

2.15เท่าณ31ธันวาคม2550สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ14เมื่อเทียบณ31

ธันวาคม2550โดยต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ17เมื่อเทียบณ31ธันวาคม

2550ตามความคืบหน้างานก่อสร้างในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ2เมื่อเทียบณ31

ธันวาคม2550

รายจ่ายลงทุน
       

ในปี2549แสนสิริมีการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในทำเลที่ตั้งย่านธุรกิจเพิ่มจากปีก่อน

ขึ้นอีกเพื่อรองรับนักธุรกิจชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยซึ่งมียอดสูงกว่าปีก่อนอีกทั้งเป็นการ 

เพิ่มรายได้ระยะยาวให้กับบริษัทเพิ่มอีกอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเลือกลงทุนในกิจการให้บริการด้านการแพทย์

เสริมความงามและเมดิคัลสปาซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและจะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคต

นอกจากน้ีธุรกิจดังกล่าวจะสร้างโอกาสการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้ย่ิงไปกว่าน้ันยังเป็นธุรกิจท่ีจะสามารถ 

สร้างผลประโยชน์ร่วม(Synergy)ด้วยการนำธุรกิจบริการมาสร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่ๆเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับ 

โครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริและบริษัทในเครือสำหรับในปี2550แสนสิริได้ขายเงินลงทุนของบริษัทสิริภูเก็ต

จำกัดที่ถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ51เป็นจำนวนเงิน235ล้านบาทโดยจำนวนเงินดังกล่าวได้รวมส่วนเงินกู้และ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายของแสนสิริณสิ้นปี2550แสนสิริได้รับเงินมัดจำแล้วจำนวน57ล้านบาทและส่วนที่เหลืออีก

จำนวน178ล้านบาทได้รับแล้วเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2551
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ในปี2551แสนสิริและบริษัทย่อยได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทแสนสิริเวนเจอร์จำกัดบริษัทพลัส

พร็อพเพอร์ตี้เวนเจอร์จำกัดและบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้สเปซจำกัดเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ดังกล่าวให้เป็นร้อยละ100โดยเม่ือวันท่ี24มีนาคม2551และ1กันยายน2551แสนสิริและบริษัทย่อยได้ชำระ

เงินซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจำนวน232.27ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

แหล่งที่มาของเงินทุน
       

ในปี2550และปี2551แสนสิริมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับ 

นำมาพัฒนาโครงการใหม่โดยได้คัดเลือกทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพรวมถึงกระแสเงินสดที่ได้รับจากลูกค้าจากการขาย 

โครงการและจากการโอนกรรมสิทธิ์โดยกระแสเงินสดดังกล่าวส่วนหนึ่งนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินส่วนหนึ่งนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีรวมไปถึงการเลือกซื้อที่ดินที่มี

ศักยภาพเพื่อที่จะนำมาพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป

In 2008, Sansiri and subsidiaries acquired Sansiri Venture Company Limited, Plus Property 
Venture Company Limited, and Plus Property Space Company Limited, increasing its shareholding 
in these three subsidiaries to 100% each. The payments for acquisition of these three subsidiaries 
amounted to 232.27 million baht and were made on 24 March 2008 and 1 September 2008. 

Sources of funds

In 2007 and 2008, main sources of funds include project financing loans from financial institutions 
and down payment collection from project sales together with the cash inflow upon housing transfer. 
The uses of funds could be summarized as loan repayment, land acquisitions, and working capital for 
personnel development and computer system upgrade.  
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รายงานประจำป ี2551

Report and consolidated financial statements
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries 

รายงาน และ งบการเงินรวม
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Report of Independent Auditor
To the Shareholders of Sansiri Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated balance sheets of Sansiri Public Company 
Limited and its subsidiaries as at 31 December 2008 and 2007, the related consolidated statements 
of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended, and the separate 
financial statements of Sansiri Public Company Limited for the same periods. These financial  
statements are the responsibility of the management of the Company and its subsidiaries as to their 
correctness and the completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on 
these financial statements based on my audits. 

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those 
standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether 
the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a 
test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit 
also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as 
well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audits provide a 
reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, 
the financial position of Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries and of Sansiri Public 
Company Limited as at 31 December 2008 and 2007, the results of their operations, and cash flows 
for the years then ended, in accordance with generally accepted accounting principles.

Sophon Permsirivallop
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182

Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 25 February 2009

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท แสนสิริ 

จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 

ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้  

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน 

และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผย 

ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทาง

การเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ

ที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ 

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการ 

ดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และเฉพาะของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2552

Report and consolidated financial statements
31 December 2008 and 2007

รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2551 และ 2550

NextContentPrevious NextContentPrevious
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รายงานประจำป ี2551

Balance Sheets 
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2008 2007 2008 2007

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7  1,975,633,576  1,805,069,972  1,145,493,437  1,116,483,740 

Current investments 7  40,927,410  35,628,407  29,048,083  28,227,614 

Accounts receivable, notes 
receivable  and unbilled  
completed work - net 8  2,220,220,806  2,295,483,134  1,199,053,197  758,884,186 

Loans to related parties - net 6  14,700,000 14,700,000  3,084,375,515  2,503,760,930 

Property development for 
sale - net 9 

 
15,517,690,922 

 
13,245,263,895  7,425,806,401  6,049,554,379 

Other current assets

Advance payment to 
contractors  814,549,615  470,702,167  311,646,997  253,449,368 

Other receivable - net 2.2 (k)  -  176,841,260  -  176,841,260 

Deposits for land  254,627,569  167,597,367  -  99,101,160 

Other advance payments  16,123,554  39,306,200  1,761,934  15,941,111 

Others  42,447,873  40,191,655  74,076,506  80,883,737 

Total current assets 20,896,921,325 18,290,784,057 13,271,262,070 11,083,127,485 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  1,975,633,576  1,805,069,972  1,145,493,437  1,116,483,740 

เงินลงทุนชั่วคราว 7  40,927,410  35,628,407  29,048,083  28,227,614 

ลูกหนี้การค้า 

ตั๋วเงินรับและมูลค่างานที่เสร็จ

 ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ 8  2,220,220,806  2,295,483,134  1,199,053,197  758,884,186 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 - สุทธิ 6  14,700,000  14,700,000  3,084,375,515  2,503,760,930 

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อขาย - สุทธิ 9  15,517,690,922  13,245,263,895  7,425,806,401  6,049,554,379 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง  814,549,615  470,702,167  311,646,997  253,449,368 

   ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 2.2 (ฎ)  -  176,841,260  -  176,841,260 

   เงินมัดจำค่าที่ดิน  254,627,569  167,597,367  -  99,101,160 

   เงินทดรองจ่ายอื่นๆ  16,123,554  39,306,200  1,761,934  15,941,111 

   อื่นๆ  42,447,873  40,191,655  74,076,506  80,883,737 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,896,921,325 18,290,784,057 13,271,262,070 11,083,127,485 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance sheets
31 December 2008 and 2007

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบดุล
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

NextContentPrevious NextContentPrevious



210

Annual Report 2008

211

รายงานประจำป ี2551

Balance Sheets 
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2008 2007 2008 2007

Non-current assets

Investments in subsidiaries 10 - -  943,143,509  768,113,509 

Long-term investments

Investments in available-for-
sale securities - Property Fund 21  109,410,140  112,759,430  109,410,140  112,759,430 

Deposits at financial institutions 
subject to restrictions 7  23,787,033  18,714,762  3,725,655  3,725,655 

Other investments  330,400  330,400  330,400  330,400 

Property development for rent - net  11  1,260,762,268  1,515,205,795  789,738,255  1,024,590,518 

Property development for rent 
and sale - net 12  261,595,851  300,582,907  - - 

Land, building and 
equipment - net 13  542,799,171  591,054,515  375,616,440  382,124,293 

Intangible assets - net 15  29,966,547  36,933,092  11,892,576  18,436,725 

Other non-current assets

Goodwill - net 14  203,023,729  -  -  -

Leasehold rights - net 16  62,146,556  64,705,714  62,146,556  64,705,714 

Withholding tax deducted 
at source  39,602,745  43,133,488  1,996  1,800 

Deposits for rental and others  61,698,109  58,282,830  42,110,461  40,749,053 

Total non-current assets  2,595,122,549  2,741,702,933  2,338,115,988  2,415,537,097 

Total assets 23,492,043,874 21,032,486,990 15,609,378,058 13,498,664,582 

Balance sheets (continued)
31 December 2008 and 2007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  943,143,509  768,113,509 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

  เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์  

  เผื่อขาย

  - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 21  109,410,140  112,759,430  109,410,140  112,759,430 

  เงินฝากสถาบันการเงินที่ติด 

 ภาระค้ำประกัน 7  23,787,033  18,714,762  3,725,655  3,725,655 

   เงินลงทุนในบริษัทอื่น  330,400  330,400  330,400  330,400 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ  11  1,260,762,268  1,515,205,795  789,738,255  1,024,590,518 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและขาย 

 - สุทธิ 12  261,595,851  300,582,907  -  - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13  542,799,171  591,054,515  375,616,440  382,124,293 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 15  29,966,547  36,933,092  11,892,576  18,436,725 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 ค่าความนิยม - สุทธิ 14  203,023,729  -  -  - 

 สิทธิการเช่า - สุทธิ 16  62,146,556  64,705,714  62,146,556  64,705,714 

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  39,602,745  43,133,488  1,996  1,800 

  เงินมัดจำ - ค่าเช่าอาคาร 

  และอื่นๆ  61,698,109  58,282,830  42,110,461  40,749,053 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,595,122,549  2,741,702,933  2,338,115,988  2,415,537,097 

รวมสินทรัพย์ 23,492,043,874 21,032,486,990 15,609,378,058 13,498,664,582 

งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบดุล
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

NextContentPrevious NextContentPrevious
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รายงานประจำป ี2551

Balance Sheets 
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2008 2007 2008 2007

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Bills of exchange and 
promissory notes 17  716,250,088  768,302,975  497,000,000  500,802,975 

Accounts payable  803,379,596  644,596,487  484,116,901  325,500,622 

Current portion of long-term loans 18  4,038,306,002  3,305,164,680  1,484,423,255  629,014,417 

Short-term loans from related parties 6  -  125,640,000  15,300,000  15,300,000 

Short-term provisions 19  46,640,861  48,246,615  21,440,838  30,064,270 

Other current liabilities

Advances received from
customers  47,464,098  55,702,702  17,203,111  18,811,108 

Construction retention  230,937,488  237,235,893  97,868,484  111,174,713 

Unearned income 8  1,984,688,450  2,654,500,910  1,019,952,348  1,250,091,592 

Current portion of finance
lease payables 20  4,094,594  4,578,473  3,212,381  3,031,900 

Other payables  31,835,990  22,718,513  34,960,156  49,763,801 

Accrued expenses  232,757,373  169,486,667  166,159,717  115,242,198 

Corporate income tax payable  336,262,037  223,737,712  181,466,643  132,763,868 

Specific business tax payable  128,134,972  114,587,945  87,785,392  45,884,452 

Others  63,877,345  101,152,721  33,152,570  42,901,005 

Total current liabilities  8,664,628,894  8,475,652,293  4,144,041,796  3,270,346,921 

Balance sheets (continued)
31 December 2008 and 2007

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน 17  716,250,088  768,302,975  497,000,000  500,802,975 

เจ้าหนี้การค้า  803,379,596  644,596,487  484,116,901  325,500,622 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ 

 ภายในหนึ่งปี 18  4,038,306,002  3,305,164,680  1,484,423,255  629,014,417 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ 

 ที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  125,640,000  15,300,000  15,300,000 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 19  46,640,861  48,246,615  21,440,838  30,064,270 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  47,464,098  55,702,702  17,203,111  18,811,108 

  เงินประกันการก่อสร้าง  230,937,488  237,235,893  97,868,484  111,174,713 

  ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 8  1,984,688,450  2,654,500,910  1,019,952,348  1,250,091,592 

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

  ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 20  4,094,594  4,578,473  3,212,381  3,031,900 

 เจ้าหนี้อื่น  31,835,990  22,718,513  34,960,156  49,763,801 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  232,757,373  169,486,667  166,159,717  115,242,198 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  336,262,037  223,737,712  181,466,643  132,763,868 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย  128,134,972  114,587,945  87,785,392  45,884,452 

 อื่นๆ  63,877,345  101,152,721  33,152,570  42,901,005 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  8,664,628,894  8,475,652,293  4,144,041,796  3,270,346,921 

งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบดุล
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจำป ี2551

Balance Sheets 
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2008 2007 2008 2007

Non-current liabilities

Deferred leasehold revenue  725,606,890  767,504,372  -  - 

Long term loans - net of 
current portion 18  4,259,084,400  2,543,798,651  2,598,826,222  1,385,947,511 

Other payable - Property Fund 21  848,742,859  848,742,859  848,742,859  848,742,859 

Other non-current liabilities  

Finance lease payables - net 
of current portion 20  1,468,445  5,671,712  321,699  2,843,439 

Deposits for building rental 
and others   37,750,153  44,865,014  33,832,222  42,399,731 

Total non-current liabilities  5,872,652,747  4,210,582,608  3,481,723,002  2,279,933,540 

Total liabilities 14,537,281,641 12,686,234,901  7,625,764,798 5,550,280,461 

Balance sheets (continued)
31 December 2008 and 2007

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี  725,606,890  767,504,372  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่

ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 18  4,259,084,400  2,543,798,651  2,598,826,222  1,385,947,511 

เจ้าหนี้อื่น - กองทุนรวม 

 อสังหาริมทรัพย์ 21  848,742,859  848,742,859  848,742,859  848,742,859 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -   

  สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด

   ชำระภายในหนึ่งปี 20  1,468,445  5,671,712  321,699  2,843,439 

 เงินค้ำประกันการเช่าอาคาร 

  และอื่นๆ  37,750,153  44,865,014  33,832,222  42,399,731 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  5,872,652,747  4,210,582,608  3,481,723,002  2,279,933,540 

รวมหนี้สิน  14,537,281,641  12,686,234,901  7,625,764,798  5,550,280,461 

งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบดุล
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจำป ี2551

Balance Sheets 
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2008 2007 2008 2007

Shareholders' equity

Share capital  22 

Registered

4,494,894,270 ordinary 
shares of Baht 4.28 each
(2007: 4,494,970,052 ordinary  
shares of Baht 4.28 each)  19,238,147,476  19,238,471,823 

 
19,238,147,476 

 
19,238,471,823 

Issued and paid-up 

1,473,628,692 ordinary 
shares of Baht 4.28 each  6,307,130,802  6,307,130,802  6,307,130,802  6,307,130,802 

Unrealised gain (loss)

Revaluation surplus (deficit) on 
changes in value of investments  (2,232,860)  1,116,430  (2,232,860)  1,116,430 

Retained earnings

Appropriated - statutory reserve 25  198,874,553  153,193,917  198,874,553  153,193,917 

Unappropriated  2,459,582,043  1,930,572,562  1,479,840,765  1,486,942,972 

Equity attributable to company's 
shareholders  8,963,354,538  8,392,013,711  7,983,613,260  7,948,384,121 

Minority interests - equity 
attributable to minority  
shareholders of subsidiaries  (8,592,305)  (45,761,622) - - 

Total shareholders' equity  8,954,762,233  8,346,252,089  7,983,613,260  7,948,384,121 

Total liabilities and 
shareholders' equity  23,492,043,874  21,032,486,990 

 
15,609,378,058 

 
13,498,664,582 

Balance sheets (continued)
31 December 2008 and 2007

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22 

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 4,494,894,270 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท

  (2550: หุ้นสามัญ   

  4,494,970,052 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท)  19,238,147,476  19,238,471,823  19,238,147,476  19,238,471,823 

 ทุนท่ีออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

  หุ้นสามัญ 1,473,628,692 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท  6,307,130,802  6,307,130,802  6,307,130,802  6,307,130,802 

ผลกำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง

 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการ 

 เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  (2,232,860)  1,116,430  (2,232,860)  1,116,430 

กำไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 25  198,874,553  153,193,917  198,874,553  153,193,917 

 ยังไม่ได้จัดสรร  2,459,582,043  1,930,572,562  1,479,840,765  1,486,942,972 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  8,963,354,538  8,392,013,711  7,983,613,260  7,948,384,121 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน

บริษัทย่อย  (8,592,305)  (45,761,622)  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  8,954,762,233  8,346,252,089  7,983,613,260  7,948,384,121 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  23,492,043,874  21,032,486,990  15,609,378,058  13,498,664,582 

งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบดุล
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจำป ี2551

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2008 2007 2008 2007

Revenues

Revenues from project sales       14,395,005,230 12,909,717,835 7,458,060,709 7,751,754,492 

Revenues from projects for rent  194,782,814  216,801,301  137,962,023  166,259,890 

Revenues from business 
management  325,625,176  323,413,037  25,516,105  47,566,291 

Revenues from medical spa 
business  63,677,801  46,116,127  -  - 

Revenues from hotel business  14,911,897  11,792,653  15,096,077  11,792,653 

Revenues from leasehold rights 
written off  43,365,356  41,870,216  -  - 

Other revenues 

Gain on sale of investments 
in related party 2.2 (k)  -  162,860,878  -  154,691,177 

Interest income  31,240,021  47,729,366  138,708,417  124,465,145 

   Others  109,078,747  128,233,594  65,249,209  63,141,323 

Total revenues 15,177,687,042 13,888,535,007 7,840,592,540 8,319,670,971 

Income statements 
For the year ended 31 December 2008 and 2007

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Income Statements
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได้

รายได้จากการขายโครงการ  14,395,005,230  12,909,717,835  7,458,060,709  7,751,754,492 

รายได้จากโครงการเพื่อเช่า  194,782,814  216,801,301  137,962,023  166,259,890 

รายได้ค่าบริการธุรกิจ  325,625,176  323,413,037  25,516,105  47,566,291 

รายได้จากกิจการ เมดิคัล สปา  63,677,801  46,116,127  -  - 

รายได้จากกิจการโรงแรม  14,911,897  11,792,653  15,096,077  11,792,653 

รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี  43,365,356  41,870,216  -  - 

รายได้อื่น

  กำไรจากการขายเงินลงทุนใน 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.2 (ฎ)  -  162,860,878  -  154,691,177 

  ดอกเบี้ยรับ  31,240,021  47,729,366  138,708,417  124,465,145 

  อื่นๆ  109,078,747  128,233,594  65,249,209  63,141,323 

รวมรายได้  15,177,687,042  13,888,535,007  7,840,592,540  8,319,670,971 

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบกำไรขาดทุน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป ี2551

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2008 2007 2008 2007

Expenses

Cost of project sales 10,060,459,766  9,194,642,680  5,295,280,125 5,547,470,153 

Cost of projects for rent  168,139,228  183,828,038  144,660,427  152,034,852 

Cost of business management  134,110,250  148,658,529  12,161,807  10,556,319 

Cost of medical spa business  38,358,108  26,174,048  -  - 

Cost of hotel business  13,223,131  9,671,988  13,223,131  9,671,988 

Leasehold and development costs
written off  26,871,931  26,871,931  -  - 

Selling expenses  1,153,179,764  1,872,729,393  714,234,636 1,158,972,461 

Administrative expenses  1,299,929,567  1,130,665,964  671,392,834  625,360,007 

Other expenses

Loss on diminution in value 
of property development  and 
impairment loss on land,  
building and equipment

9, 
11, 
13  56,590,000  71,267,686  8,590,000  11,348,249 

Loss on impairment of 
goodwill, investments and  
loans to subsidiaries

6.2, 
10, 
14  63,289,495  82,797,138  168,147,868  162,312,430 

Loss from modification of 
condominium 23  428,626,463 -  19,920,205 - 

Total expenses 13,442,777,703 12,747,307,395 7,047,611,033 7,677,726,459 

Income statements (continued)
For the year ended 31 December 2008 and 2007

Income Statements
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายโครงการ  10,060,459,766  9,194,642,680  5,295,280,125  5,547,470,153 

ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า  168,139,228  183,828,038  144,660,427  152,034,852 

ต้นทุนบริการธุรกิจ  134,110,250  148,658,529  12,161,807  10,556,319 

ต้นทุนกิจการ เมดิคัล สปา  38,358,108  26,174,048  -  - 

ต้นทุนกิจการโรงแรม  13,223,131  9,671,988  13,223,131  9,671,988 

สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนา 

 ตัดบัญชี  26,871,931  26,871,931  -  - 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,153,179,764  1,872,729,393  714,234,636  1,158,972,461 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,299,929,567  1,130,665,964  671,392,834  625,360,007 

ค่าใช้จ่ายอื่น

 ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุน

   โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

    และการด้อยค่าของที่ดิน   

     อาคารและอุปกรณ์

9, 

11, 

13  56,590,000  71,267,686  8,590,000  11,348,249 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของ 

   ค่าความนิยม เงินลงทุน

    และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

6.2, 

10, 

14  63,289,495  82,797,138  168,147,868  162,312,430 

 ขาดทุนจากการแก้ไขแบบ

   อาคารชุดพักอาศัย 23  428,626,463  -  19,920,205  - 

รวมค่าใช้จ่าย  13,442,777,703  12,747,307,395  7,047,611,033  7,677,726,459 

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบกำไรขาดทุน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป ี2551

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

Note 2008 2007 2008 2007

Income before finance cost and
corporate income tax  1,734,909,339  1,141,227,612  792,981,507  641,944,512 

Finance cost  (91,762,560)  (69,232,442)  (20,938,541)  (28,537,682)

Income before corporate
income tax  1,643,146,779  1,071,995,170  772,042,966  613,406,830 

Corporate income tax (726,407,970)  (402,839,101) (394,541,939) (270,450,690)

Net income for the year  916,738,809  669,156,069  377,501,027  342,956,140 

Net income attributable to:

Equity holders of the parent  913,612,715  707,930,677  377,501,027  342,956,140 

Minority interests of the 
subsidiaries  3,126,094  (38,774,608)

 916,738,809  669,156,069 

Basic earnings per share 26

Net income attributable to equity 
holders of the parent  0.62 0.48 0.26 0.23 

Weighted average number of 
shares (Shares) 1,473,628,972 1,473,628,972 1,473,628,972 1,473,628,972 

Income statements (continued)
For the year ended 31 December 2008 and 2007

Income Statements
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  1,734,909,339  1,141,227,612  792,981,507  641,944,512 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (91,762,560)  (69,232,442)  (20,938,541)  (28,537,682)

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  1,643,146,779  1,071,995,170  772,042,966  613,406,830 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (726,407,970)  (402,839,101)  (394,541,939)  (270,450,690)

กำไรสุทธิสำหรับปี  916,738,809  669,156,069  377,501,027  342,956,140 

การแบ่งปันกำไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  913,612,715  707,930,677  377,501,027  342,956,140 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ

บริษัทย่อย  3,126,094  (38,774,608)

 916,738,809  669,156,069 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 26

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทใหญ่ 0.62 0.48 0.26 0.23 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 

 ถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)  1,473,628,972  1,473,628,972  1,473,628,972  1,473,628,972 

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบกำไรขาดทุน
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป ี2551

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements

Equity attributable to the parent’s shareholders Minority  
 interest - equity  

attributable 
to minority  

shareholders
of subsidiaries TotalNote

Issued and 
paid-up

share capital

Unrealised  
gain (loss) on

changes in value 
of investments

Retained earnings Total equity
attributable to 

the parent's  
shareholders

Appropriated -
statutory reserve Unappropriated

Balance as at 31 December 2006 6,307,130,802  (4,465,720)  117,797,383 1,449,610,149 7,870,072,614  (87,026,203) 7,783,046,411 

Income recognised directly 
in equity:

Unrealised gain on changes
in value of investments  -  5,582,150  -  -  5,582,150  -  5,582,150 

Net income recognised 
directly in equity

 -  5,582,150  -  -  5,582,150  -  5,582,150 

Net income (loss) for the year  -  -  -  707,930,677  707,930,677  (38,774,608)  669,156,069 

Total income (expenses) for 
the year

 -  5,582,150  -  707,930,677  713,512,827  (38,774,608)  674,738,219 

Dividend paid 29  -  -  - (191,571,730) (191,571,730)  - (191,571,730)

Unappropriate retained 
earnings transferred to 
statutory reserve  -  -  35,396,534  (35,396,534)  -  -  - 

Increase in minority interest  -  -  -  -  -  80,039,189  80,039,189 

Balance as at 31 December 2007 6,307,130,802 1,116,430  153,193,917 1,930,572,562 8,392,013,711 (45,761,622) 8,346,252,089 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Statem
ents of changes in shareholders’ equity

Sansiri Public C
om

pany Lim
ited and its subsidiaries

Statements of changes in shareholders’ equity
For the year ended 31 December 2008 and 2007

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในบริษัทย่อย รวมหมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ชำระแล้ว

ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) 

ทุนจากการ 

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน

กำไรสะสม
รวมส่วน 

ของผู้ถือหุ้น 

บริษัทใหญ่

จัดสรรแล้ว -

สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

 

6,307,130,802  (4,465,720)

 

117,797,383 

 

1,449,610,149 

 

7,870,072,614  (87,026,203)  7,783,046,411 

รายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:

 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

  มูลค่าเงินลงทุน  -  5,582,150  -  -  5,582,150  -  5,582,150 
รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  -  5,582,150  -  -  5,582,150  -  5,582,150 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี  -  -  -  707,930,677  707,930,677  (38,774,608)  669,156,069 
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี  -  5,582,150  -  707,930,677  713,512,827  (38,774,608)  674,738,219 

เงินปันผลจ่าย 29  -  -  -  (191,571,730)  (191,571,730)  -  (191,571,730)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น

สำรองตามกฎหมาย  -  -  35,396,534  (35,396,534)  -  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ

บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  -  -  -  80,039,189  80,039,189 
ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

 

6,307,130,802  1,116,430 

 

153,193,917 

 

1,930,572,562 

 

8,392,013,711  (45,761,622)  8,346,252,089 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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รายงานประจำป ี2551

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements

Equity attributable to the pareni’s shareholders Minority  
 interest - equity  

attributable 
to minority  

shareholders
of subsidiaries TotalNote

Issued and 
paid-up

share capital

Unrealised  
gain (loss) on  
changes in value 
of investments

Retained earnings Total equity
attributable to 

the parent's  
shareholders

Appropriated -
statutory reserve Unappropriated

Balance as at 31 December 2007 6,307,130,802  1,116,430 153,193,917 1,930,572,562 8,392,013,711 (45,761,622) 8,346,252,089 

Expenses recognised directly
in equity:

Unrealised loss on changes 
in value of investments  -  (3,349,290)  -  -  (3,349,290)  -  (3,349,290)

Net expenses recognised
directly in equity  -  (3,349,290)  -  -  (3,349,290)  -  (3,349,290)

Net income for the year  -  -  -  913,612,715  913,612,715  3,126,094  916,738,809 

Total income (expenses) for
the year  -  (3,349,290)  -  913,612,715  910,263,425  3,126,094  913,389,519 

Dividend paid 29  -  -  -  (338,922,598)  (338,922,598)  -  (338,922,598)

Unappropriate retained 
earnings transferred to 
statutory reserve

 -  -  45,680,636  (45,680,636)  -  -  - 

Increase in minority interest  -  -  -  -  -  34,043,223  34,043,223 

Balance as at 31 December 2008 6,307,130,802  (2,232,860) 198,874,553 2,459,582,043 8,963,354,538  (8,592,305) 8,954,762,233 

Statements of changes in shareholders’ equity (continued)
For the year ended 31 December 2008 and 2007

Statem
ents of changes in shareholders’ equity

Sansiri Public C
om

pany Lim
ited and its subsidiaries

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในบริษัทย่อย รวมหมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ชำระแล้ว

ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) 

ทุนจากการ 

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน

กำไรสะสม
รวมส่วน 

ของผู้ถือหุ้น 

บริษัทใหญ่

จัดสรรแล้ว -

สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

 
6,307,130,802  1,116,430  153,193,917 

 
1,930,572,562 

 
8,392,013,711  (45,761,622)

 
8,346,252,089 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:

 ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง 
 มูลค่าเงินลงทุน  -  (3,349,290)  -  -  (3,349,290)  -  (3,349,290)

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วน
ของผู้ถือหุ้น  -  (3,349,290)  -  -  (3,349,290)  -  (3,349,290)

กำไรสุทธิสำหรับปี  -  -  -  913,612,715  913,612,715  3,126,094  916,738,809 

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 
ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี  -  (3,349,290)  -  913,612,715  910,263,425  3,126,094  913,389,519 

เงินปันผลจ่าย 29  -  -  -  (338,922,598)  (338,922,598)  -  (338,922,598)

โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
เป็นสำรองตามกฎหมาย  -  -  45,680,636  (45,680,636)  -  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  -  -  -  34,043,223  34,043,223 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551

 
6,307,130,802  (2,232,860)

 
198,874,553 

 
2,459,582,043 

 
8,963,354,538  (8,592,305)

 
8,954,762,233 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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รายงานประจำป ี2551

(Unit : Baht)

Separate financial statements

Note

Issued and 
paid-up

share capital

Unrealised  
gain (loss) on  

changes in value 
of investments

Retained earnings

Total
Appropriated -
statutory reserve Unappropriated

Balance as at 31 December 2006  6,307,130,802  (4,465,720)  117,797,383  1,370,955,096  7,791,417,561 

Income recognised directly in equity:

Unrealised gain on changes in value 
of investments  -  5,582,150  -  -  5,582,150 

Net income recognised directly in equity  -  5,582,150  -  -  5,582,150 

Net income for the year  -  -  -  342,956,140  342,956,140 

Total income for the year  -  5,582,150  -  342,956,140  348,538,290 

Dividend paid 29  -  -  -  (191,571,730)  (191,571,730)

Unappropriate retained earnings 
transferred to statutory reserve  -  -  35,396,534  (35,396,534)  - 

Balance as at 31 December 2007  6,307,130,802  1,116,430  153,193,917  1,486,942,972  7,948,384,121 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ชำระแล้ว

ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) 

ทุนจากการ 

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน

กำไรสะสม

รวม

จัดสรรแล้ว -

สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  6,307,130,802  (4,465,720)  117,797,383  1,370,955,096  7,791,417,561 

รายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  -  5,582,150  -  -  5,582,150 

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  -  5,582,150  -  -  5,582,150 

กำไรสุทธิสำหรับปี  -  -  -  342,956,140  342,956,140 

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี  -  5,582,150  -  342,956,140  348,538,290 

เงินปันผลจ่าย 29  -  -  -  (191,571,730)  (191,571,730)

โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย  -  -  35,396,534  (35,396,534)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  6,307,130,802  1,116,430  153,193,917  1,486,942,972  7,948,384,121 

Statements of changes in shareholders’ equity (continued)
For the year ended 31 December 2008 and 2007

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Statem
ents of changes in shareholders’ equity

Sansiri Public C
om

pany Lim
ited and its subsidiaries

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

NextContentPrevious



230

A
nnual R

eport 2008

231

รายงานประจำป ี2551

(Unit : Baht)

Separate financial statements

Note

Issued and 
paid-up

share capital

Unrealised  
gain (loss) on  

changes in value 
of investments

Retained earnings

Total
Appropriated -
statutory reserve Unappropriated

Balance as at 31 December 2007  6,307,130,802  1,116,430  153,193,917 1,486,942,972 7,948,384,121 

Expenses recognised directly in equity:

Unrealised loss on changes in value 
of investments  -  (3,349,290)  -  -  (3,349,290)

Net expenses recognised directly in equity  -  (3,349,290)  -  -  (3,349,290)

Net income for the year  -  -  -  377,501,027  377,501,027 

Total income (expenses) for the year  -  (3,349,290)  -  377,501,027  374,151,737 

Dividend paid 29  -  -  -  (338,922,598)  (338,922,598)

Unappropriate retained earnings 
transferred to statutory reserve  -  -  45,680,636  (45,680,636)  - 

Balance as at 31 December 2008  6,307,130,802  (2,232,860)  198,874,553 1,479,840,765 7,983,613,260 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Statements of changes in shareholders’ equity (continued)
For the year ended 31 December 2008 and 2007

Statem
ents of changes in shareholders’ equity

Sansiri Public C
om

pany Lim
ited and its subsidiaries

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ชำระแล้ว

ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) 

ทุนจากการ 

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน

กำไรสะสม

รวม

จัดสรรแล้ว -

สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  6,307,130,802  1,116,430  153,193,917  1,486,942,972  7,948,384,121 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:

   ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  -  (3,349,290)  - -  (3,349,290)

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  -  (3,349,290)  - -  (3,349,290)

กำไรสุทธิสำหรับปี  -  -  -  377,501,027  377,501,027 

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี  -  (3,349,290)  -  377,501,027  374,151,737 

เงินปันผลจ่าย 29  -  -  -  (338,922,598)  (338,922,598)

โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย  -  -  45,680,636  (45,680,636)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  6,307,130,802  (2,232,860)  198,874,553  1,479,840,765  7,983,613,260 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

NextContentPrevious
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รายงานประจำป ี2551

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2008 2007 2008 2007

Cash flows from operating activities

Net income before tax 1,643,146,779 1,071,995,170  772,042,966  613,406,830 

Adjustments to reconcile net income 
to net cash provided by (paid from) 
operating activities 

Decrease in property development
for sale from transferring to cost of 
project sales

 
10,060,459,766 

 
9,194,642,680 

 
5,295,280,125 

 
5,547,470,153 

Interest expense  91,762,560  69,232,442  20,938,541  28,537,682 

Depreciation of property 
development for rent  74,367,914  85,533,542  47,451,084  58,706,368 

Depreciation of land, building and
equipment  108,433,056  120,856,443  52,980,231  51,299,382 

Depreciation of property 
development for rent and sale  17,653,425  10,635,603  - - 

Amortisation of intangible assets  16,473,488  14,761,727  10,825,655  9,911,883 

Allowance for doubtful accounts
(reversal)  9,592,402  (42,059,986)  (1,732,888)  (39,167,701)

Leasehold revenue amortisation  (41,897,482)  (41,870,216) - - 

Gain on sale of equipment  (2,503,674)  (627,451)  (1,990,975)  (178,458)

Gain on sale of investments in 
related party -  (162,860,878) -  (154,691,177)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Cash flow statements
For the year ended 31 December 2008 and 2007

Cash flow statements
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสุทธิก่อนภาษี  1,643,146,779  1,071,995,170  772,042,966  613,406,830 

รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิ 

 ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดำเนินงาน

  ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  เพื่อขายลดลงจากการโอนเป็น 

   ต้นทุนขาย

 

10,060,459,766  9,194,642,680  5,295,280,125  5,547,470,153 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  91,762,560  69,232,442  20,938,541  28,537,682 

 ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์

  เพื่อให้เช่า  74,367,914  85,533,542  47,451,084  58,706,368 

 ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคาร 

  และอุปกรณ์  108,433,056  120,856,443  52,980,231  51,299,382 

 ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์

  เพื่อให้เช่าและขาย  17,653,425  10,635,603  -  - 

 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์

  ไม่มีตัวตน  16,473,488  14,761,727  10,825,655  9,911,883 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  9,592,402  (42,059,986)  (1,732,888)  (39,167,701)

 รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี  (41,897,482)  (41,870,216)  -  - 

 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  (2,503,674)  (627,451) (1,990,975)  (178,458)

 กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท 

  ที่เกี่ยวข้องกัน  -  (162,860,878)  -  (154,691,177)

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจำป ี2551

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2008 2007 2008 2007

Loss from modification 
of condominium  428,626,463  -  19,920,205 - 

Loss from impairment of 
goodwill, investments and 
loans  to in subsidiaries  63,289,495  82,797,138  168,147,868  162,312,430 

Loss on diminution in value of
property development and

impairment loss on land, 
building and equipment  56,590,000  71,267,686  8,590,000  11,348,249 

Income from operating activities 
before changes in
operating assets and liabilities  12,525,994,192  10,474,303,900  6,392,452,812  6,288,955,641 

(Increase) decrease in operating
assets

Short-term investments  (5,299,003)  (35,523,902)  (820,469)  (28,227,614)

Deposits at financial institutions
subject to restrictions  (5,072,271)  31,832,034 -  28,202,305 

Accounts receivable, notes 
receivable and unbilled  
completed work  65,669,926  (306,831,955)  (438,436,123)  560,556,150 

Property development  for sale (12,018,088,309) (10,999,628,829) (6,324,023,173) (4,908,899,733)

Deposits for land (87,030,202) 164,671,299 99,101,160 164,671,299 

Other current assets  (146,079,760) (207,413,233) 139,630,039 (381,565,351)

Other non-current assets  2,674,622  (28,089,728)  1,197,554  5,885,753 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Cash flow statements (continued)
For the year ended 31 December 2008 and 2007

Cash flow statements
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

งบกระแสเงินสด
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

  ขาดทุนจากการแก้ไขแบบอาคารชุด 

  พักอาศัย  428,626,463  -  19,920,205  - 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของ 

  ค่าความนิยม เงินลงทุน

   และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย  63,289,495  82,797,138 168,147,868 162,312,430 

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุน 

  โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

   และการด้อยค่าของที่ดิน   

 อาคารและอุปกรณ์  56,590,000  71,267,686  8,590,000  11,348,249 

กำไรจากการดำเนินงานก่อน 

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

    และหนี้สินดำเนินงาน  12,525,994,192  10,474,303,900  6,392,452,812  6,288,955,641 

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 เงินลงทุนชั่วคราว  (5,299,003)  (35,523,902)  (820,469)  (28,227,614)

  เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระ 

  ค้ำประกัน  (5,072,271)  31,832,034  -  28,202,305 

  ลูกหนี้การค้า, ตั๋วเงินรับและ 

  มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ  65,669,926  (306,831,955)  (438,436,123)  560,556,150 

  ต้นทุนโครงการพัฒนา 

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

 

(12,018,088,309)

 

(10,999,628,829)  (6,324,023,173)  (4,908,899,733)

 เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน  (87,030,202)  164,671,299  99,101,160  164,671,299 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (146,079,760)  (207,413,233)  139,630,039  (381,565,351)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,674,622  (28,089,728)  1,197,554  5,885,753 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป ี2551

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2008 2007 2008 2007

Increase (decrease) in operating 
liabilities

Accounts payable  158,783,109  13,055,061  158,616,279  (16,567,136)

Advances received from 
customers and unearned income  (678,051,064)

 
1,420,508,081  (231,747,241)  763,223,573 

Other current liabilities  38,463,696  150,805,406  46,017,817  7,298,673 

Other liabilities  (7,145,446)  45,381,789  (7,849,971)  10,503,462 

Cash flows from (used in) operating 
activities  (155,180,510)  723,069,923  (165,861,316)

 
2,494,037,022 

Income tax paid  (613,883,645)  (402,704,130)  (345,839,164)  (255,267,292)

Net cash flows from (used in) 
operating activities  (769,064,155)  320,365,793  (511,700,480)

 
2,238,769,730 

Cash flows from investing activities

Payment on acquisition of subsidiaries (232,270,000)  - (175,030,000)  (67,000,000)

Decrease in loans to related parties  -  - (748,762,453)  (821,992,291)

Increase in property development for rent  (14,178,812)  (348,358)  (6,853,245)  (333,683)

(Increase) decrease in property 
development for rent and sale  21,333,631  (117,087,226) - - 

Proceeds from sales of investment 
in related party -  53,538,900 -  58,828,800 

Proceeds from sales of equipment  6,758,687  1,807,411  2,042,367  276,982 

Payment on purchase of equipment  (117,547,812)  (377,873,737)  (56,637,857)  (295,376,757)

Payment on purchase of intangible assets  (9,506,943)  (14,226,656)  (4,281,505)  (7,996,865)

Net cash flows used in investing activities (345,411,249)  (454,189,666)  (989,522,693) (1,133,593,814)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Cash flow statements (continued)
For the year ended 31 December 2008 and 2007

Cash flow statements
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

งบกระแสเงินสด
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้า  158,783,109  13,055,061  158,616,279  (16,567,136)

  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวด 

  ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้  (678,051,064)  1,420,508,081  (231,747,241)  763,223,573 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  38,463,696  150,805,406  46,017,817  7,298,673 

  หนี้สินอื่น  (7,145,446)  45,381,789  (7,849,971)  10,503,462 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)   

 กิจกรรมดำเนินงาน  (155,180,510)  723,069,923  (165,861,316)  2,494,037,022 

จ่ายภาษีเงินได้  (613,883,645)  (402,704,130)  (345,839,164)  (255,267,292)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)   

 กิจกรรมดำเนินงาน  (769,064,155)  320,365,793  (511,700,480)  2,238,769,730 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (232,270,000)  -  (175,030,000)  (67,000,000)

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ลดลง  -  -  (748,762,453)  (821,992,291)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น  (14,178,812)  (348,358)  (6,853,245)  (333,683)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและขาย   

 (เพิ่มขึ้น) ลดลง  21,333,631  (117,087,226)  -  - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  53,538,900  -  58,828,800 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์  6,758,687  1,807,411  2,042,367  276,982 

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์  (117,547,812)  (377,873,737)  (56,637,857)  (295,376,757)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (9,506,943)  (14,226,656)  (4,281,505)  (7,996,865)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (345,411,249) (454,189,666)  (989,522,693) (1,133,593,814)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป ี2551

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

2008 2007 2008 2007

Cash flows from financing activities

Increase (decrease) in bills of 
exchange and promissory notes  (52,052,887)  218,802,975  (3,802,975)  135,302,975 

Increase (decrease) in short-term loans
from related parties  (125,640,000)  165,290,460  -  - 

Increase in long-term loans  7,462,470,218  7,051,148,652  3,653,270,518  3,668,139,666 

Repayment of long-term loans (5,014,043,147) (6,173,383,723) (1,584,982,969) (4,221,935,952)

Payment of interest expenses  (642,116,017)  (503,631,845) (192,270,309)  (191,758,111)

Dividend paid  (338,922,598)  (191,571,730)  (338,922,598)  (191,571,730)

Payment of finance lease payables  (4,656,561)  (5,049,454)  (3,058,797)  (3,626,611)

Increase in minority interest  -  4,899,750  -  - 

Net cash from (used in) financing 
activities  1,285,039,008  566,505,085  1,530,232,870  (805,449,763)

Net increase in cash and cash
equivalents  170,563,604  432,681,212  29,009,697  299,726,153 

Cash and cash equivalents at beginning 
of the year  1,805,069,972  1,372,388,760  1,116,483,740  816,757,587 

Cash and cash equivalents at end  
of the year  1,975,633,576  1,805,069,972  1,145,493,437  1,116,483,740 

Cash flow statements (continued)
For the year ended 31 December 2008 and 2007

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Cash flow statements
Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ตั่วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น 

 (ลดลง)  (52,052,887)  218,802,975  (3,802,975)  135,302,975 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ 

  ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (125,640,000)  165,290,460  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น  7,462,470,218  7,051,148,652  3,653,270,518  3,668,139,666 

จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (5,014,043,147) (6,173,383,723) (1,584,982,969)  (4,221,935,952)

จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย  (642,116,017)  (503,631,845)  (192,270,309)  (191,758,111)

เงินปันผลจ่าย  (338,922,598)  (191,571,730)  (338,922,598)  (191,571,730)

จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน  (4,656,561)  (5,049,454)  (3,058,797)  (3,626,611)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น  -  4,899,750  -  - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)   

 กิจกรรมจัดหาเงิน  1,285,039,008  566,505,085  1,530,232,870  (805,449,763)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เพิ่มขึ้นสุทธิ  170,563,604  432,681,212  29,009,697  299,726,153 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 ณ วันต้นปี  1,805,069,972  1,372,388,760  1,116,483,740  816,757,587 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 ณ วันปลายปี  1,975,633,576  1,805,069,972  1,145,493,437  1,116,483,740 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจำป ี2551

Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to consolidated financial statements
For the years ended 31 December 2008 and 2007
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บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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Notes to consolidated financial statements
For the years ended 31 December 2008 and 2007

หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1. Corporate information

Sansiri Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled 
in Thailand. The Company operates in Thailand and is principally engaged in property development.

The Company’s top 5 major shareholders as at 9 April 2008, closed date of share transfer, are as 
following:

Percentage of shareholding 
(base on paid-up capital)

1. Trendy Plan Investments Limited 12.30
2. Chase Nominees Limited 42 8.64
3. UOB Kay Hian Private Limited 7.81
4. Viriyah Insurance Company Limited 6.47
5. Finansa Life Insurance Company Limited 4.74

Its registered address is at 475, Siripinyo Building, Sri Ayutthaya Road, Phayathai, Rajthevi, Bangkok.

2.  Basis of preparation

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated 
under the Accounting Profession Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance 
with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 14 September 
2001, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

 The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the 
Company. The financial statements in English language have been translated from such financial 
statements in Thai language.

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where other-
wise disclosed in the accounting policies.

2.2 Basis of consolidation
 a) The consolidated financial statements include the financial statements of Sansiri Public  

Company Limited (“the Company”) and the following subsidiary companies (“the subsidiaries”):

1.  ข้อมูล ทั่วไป ขอ งบ ริษัทฯ

บริษัท แสน สิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) จัด ต้ัง ข้ึน เป็น บริษัท มหาชน และ มี ภูมิ ลำเนา ใน ประเทศ ไทย บริษัท ฯ 

ประกอบ กิจการ ใน ประเทศ ไทย โดย มี ธุรกิจ หลัก คือ การ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

ณ วัน ที่ 9 เมษายน 2551 ซึ่ง เป็น วัน ปิด สมุด ทะเบียน พัก การ โอน หุ้น บริษัท ฯ มี ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ 5 อันดับ แรก 

ดังนี้

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละของทุนชำระแล้ว)

1. Trendy Plan Investments Limited 12.30

2. Chase Nominees Limited 42 8.64

3. UOB Kay Hian Private Limited 7.81

4. บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด 6.47

5. บริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด 4.74

ที่ อยู่ ตาม ที่ จด ทะเบียน คือ เลข ที่ 475 อาคาร สิริ ภิญโญ ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนน พญาไท เขต ราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร

2.  เกณฑ์ ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน

2.1 งบ การ เงิน นี้ จัด ทำ ขึ้น ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ที่ กำหนด ใน พระ ราช บัญญัติ วิชาชีพ บัญชี พ.ศ. 2547 และ 

การ แสดง รายการ ใน งบ การ เงิน ได้ ทำ ขึ้น เพื่อ ให้ เป็น ไป ตาม ข้อ กำหนด ใน ประกาศ กรม พัฒนา ธุรกิจ การ ค้า ลง วัน ที่ 14 

กันยายน 2544 ออก ตาม ความ ใน พระ ราช บัญญัติ การ บัญชี พ.ศ. 2543

 งบ การ เงิน ฉบับ ภาษา ไทย เป็น งบ การ เงิน ฉบับ ที่ บริษัท ฯ ใช้ เป็น ทางการ ตาม กฎหมาย งบ การ เงิน ฉบับ ภาษา 

อังกฤษ แปล มา จาก งบ การ เงิน ฉบับ ภาษา ไทย ดัง กล่าว

 งบ การ เงิน นี้ ได้ จัด ทำ ขึ้น โดย ใช้ เกณฑ์ ราคา ทุน เดิม เว้น แต่ จะ ได้ เปิด เผย เป็น อย่าง อื่น ใน นโยบาย การ บัญชี

 
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 

“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
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Company’s name
Nature of 
business

Country 
of incor-
poration

Percentage of 
shareholding

Assets as a 
percentage to 

the con-
solidated total 
assets as at 31 

December

Revenues as a 
percentage to 

the consolidated 
total revenues 
for the years 

ended 31 
December

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Perent Percent Percent Percent Percent Percent
Directly owned
Chanachai Ltd. Property  

development
Thailand 100 100 5.27 3.71 1.90 8.31

Rojnaruemit Ltd. Property  
development

Thailand 100 100 0.02 0.02 - -

Plus Property Co., Ltd. Property  
development

Thailand 100 100 21.79 23.25 28.75 21.60

Sansiri Venture Co., Ltd. Property  
development

Thailand 100 60 5.77 4.53 7.75 0.22

S.U.N. Management Co., Ltd. Property  
development

Thailand 51 51 0.93 0.97 0.09 0.08

Arnawat Ltd. (formerly known as 
“Sansiri Ram-Indra Ltd.”)

Property  
development

Thailand 100 100 4.81 4.06 2.65 0.19

Piwattana Ltd. (formerly  
known as “Prompt Pattana 
Property Ltd.”)

Property  
development

Thailand 100 100 6.92 4.17 3.44 5.83

Club House Property Ltd. Property 
development

Thailand 100 100 - - - -

Red Lotus Properties Ltd. Property 
development

Thailand 100 100 1.18 0.78 0.55 0.62

Pacific Challenge Holding Co., Ltd. Property 
development

Thailand 85 85 0.18 0.14 0.06 0.20

Papanan Ltd. Provision of 
medical, 
 aesthetics and 
medical spa

Thailand 100 100 0.23 0.49 0.44 0.37

Indirectly owned
Plus Property Venture Co., Ltd. Property 

development
Thailand 100 51 0.30 1.84 2.98 3.16

Sansiri Land Ltd. Property 
development

Thailand 100 100 0.14 0.20 0.12 1.02

Touch Property Co., Ltd. Property 
development

Thailand 100 100 0.35 0.25 0.55 0.29

Plus Property Space Co., Ltd. Property 
development

Thailand 100 51 2.52 1.29 0.01 -

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น

ใน

ประเทศ

อัตราร้อยละของ 

การถือหุ้น

ร้อยละของสินทรัพย์ 

ที่รวมอยู่ใน

สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม

ร้อยละของรายได้  

ที่รวมอยู่ใน 

รายได้รวม 

สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2551 2550 2551 2550 2551 2550

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ถือหุ้นทางตรง

บริษัท ชนชัย จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 100 5.27 3.71 1.90 8.31

บริษัท โรจน์นฤมิต จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 100 0.02 0.02 - -

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 100 21.79 23.25 28.75 21.60

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 60 5.77 4.53 7.75 0.22

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 51 51 0.93 0.97 0.09 0.08

บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”)

พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 100 4.81 4.06 2.65 0.19

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด”)

พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 100 6.92 4.17 3.44 5.83

บริษัท คลับเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 100 - - - -

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 100 1.18 0.78 0.55 0.62

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลด้ิง จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 85 85 0.18 0.14 0.06 0.20

บริษัท ปภานัน จำกัด ให้บริการ 
ด้านการแพทย์
เสริมความงาม
และเมดิคัลสปา 

ไทย 100 100 0.23 0.49 0.44 0.37

ถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี เวนเจอร์ 
จำกัด

พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 51 0.30 1.84 2.98 3.16

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 100 0.14 0.20 0.12 1.02

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 100 0.35 0.25 0.55 0.29

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จำกัด พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 100 51 2.52 1.29 0.01 -
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 ข) บริษัท ฯ  นำ งบ การ เงิน ของ บริษัท ย่อย มา รวม ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน รวม ตั้ง แต่ วัน ที่ ได้ มา (วัน ที่ บริษัท ฯ  

 มี อำนาจใน การ ควบคุม บริษัท ย่อย) จนถึง วัน ที่ บริษัท ฯ สิ้น สุด การ ควบคุม บริษัท ย่อย นั้น

 ค)  งบ การ เงิน ของ บริษัท ย่อย ได้ จัด ทำ ขึ้น โดย มี รอบ ระยะ เวลา บัญชี และ ใช้ นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ  เช่น 

เดียวกัน กับ ขอ งบ ริษัทฯ 

 ง)  ยอด คง ค้าง ระหว่าง บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย รายการ ค้า ระหว่าง กัน ที่ มี สาระ สำคัญ ได้ ถูก ตัด ออก จาก  

งบ การ เงินรวม นี้ แล้ว

 จ)  ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น ส่วน น้อย คือ จำนวน กำไร หรือ ขาดทุน และ สินทรัพย์ สุทธิ ของ บริษัท ย่อย ส่วน ที่ ไม่ ได้ 

เป็น ขอ งบ ริษัทฯ  และ แสดง เป็น รายการ แยก ต่าง หาก ใน งบ กำไร ขาดทุน รวม  และ ส่วน ของผู้ ถือ หุ้น ใน งบดุล รวม

 ฉ)  ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท แสน สิริ จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 2/2551 เมื่อ วัน ที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2551 มี มติ อนุมัติ ให้ บริษัท ฯ ซื้อ หุ้น สามัญ ของ บริษัท แสน สิริ เวน เจ อร์ จำกัด จำนวน 120,000 หุ้น หรือ คิด เป็น 

สัดส่วน ร้อย ละ 40 ของ ทุน ที่ ออก และ ชำระ แล้ว ของ บริษัท ดัง กล่าว ใน ราคา 175.03 ล้าน บาท โดย แบ่ง การ ซื้อ เงิน 

ลงทุน เป็น 2 ช่วง ดังนี้

  ส่วน แรก  : ภายใน เดือน มีนาคม 2551 ซื้อ หุ้น สามัญ จำนวน 30,000 หุ้น คิด เป็น ร้อย ละ 10 ของ  

    ทุนที่ ออก และ ชำระ แล้ว ใน ราคา 43.76 ล้าน บาท

  ส่วน ที่ สอง : ภายใน เดือน กันยายน 2551 ซื้อ หุ้น สามัญ จำนวน 90,000 หุ้น คิด เป็น ร้อย ละ 30 ของ  

    ทุน ที่ ออก และ ชำระ แล้ว ใน ราคา 131.27 ล้าน บาท

  ทั้งนี้ เมื่อ วัน ที่ 24 มีนาคม 2551 และ 1 กันยายน 2551 บริษัท ฯ ได้ ซื้อ เงิน ลง ทุน ดัง กล่าว ใน ส่วน แรก 

และ ส่วน ที่ สอง แล้ว ตาม ลำดับ ดัง นั้น จึง ทำ ให้ บริษัท ฯ มี สัดส่วน การ ถือ หุ้น ใน บริษัท แสน สิริ เวน เจ อร์ จำกัด เพิ่ม ขึ้น 

จาก เดิม ร้อย ละ 60 เป็น ร้อย ละ 70 และ ร้อย ละ 100 ตาม ลำดับ

 ช)  ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด ครั้ง ที่ 3/2551 เมื่อ วัน ที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2551 มี มติ ให้ บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด ซื้อ หุ้น สามัญ ของ บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ สเปซ จำกัด 

จำนวน 490,000 หุ้น หรือ คิด เป็น สัดส่วน ร้อย ละ 49 ของ ทุน ที่ ออก และ ชำระ แล้ว ของ บริษัท ดัง กล่าว ใน ราคา 49.70 

ล้าน บาท นอกจาก น้ี ได้ มี มติ ให้ บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ต้ี จำกัด ซ้ือ หุ้น สามัญ ของ บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ต้ี เวน เจ อร์ 

จำกัด จำนวน 490,000 หุ้น หรือ คิด เป็น สัดส่วน ร้อย ละ 49 ของ ทุน ที่ ออก และ ชำระ แล้ว ของ บริษัท ดัง กล่าว ใน ราคา 

7.54 ล้าน บาท โดย แบ่ง การ ซื้อ เงิน ลงทุน เป็น 2 ช่วง ดังนี้

  

  บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ สเปซ จำกัด

  ส่วน แรก : ภายใน เดือน มีนาคม 2551 ซื้อ หุ้น สามัญ จำนวน 190,000 หุ้น คิด เป็น ร้อย ละ 19 ของ  

     ทุน ที่ ออก และ ชำระ แล้ว ใน ราคา 19.27 ล้าน บาท

 b) Subsidiaries are fully consolidated as from the date of acquisition, being the date on which 
the Company obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases.

 c)  The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as 
the parent company, using consistent significant accounting policies.

 d)  Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies 
have been eliminated from the consolidated financial statements. 

 e)  Minority interests represent the portion of net income or loss and net assets of the  
subsidiaries that are not held by the Company and are presented separately in the consolidated income 
statement and within equity in the consolidated balance sheet.

 f)  The Board of Directors Meeting of the Company No.2/2008 held on 27 February 2008 
passed the resolution approving the Company to acquire the additional 120,000 ordinary shares or 
equivalent to 40 percent of paid-up capital of Sansiri Venture Company Limited at a price of Baht 
175.03 million. The transaction will be made into 2 installments:

   The 1st installment: The Company will buy the 30,000 ordinary shares or equivalent to 10 
percent of paid-up capital of Sansiri Venture Company Limited at a price of Baht 43.76 million within 
March 2008.

  The 2nd installment: The Company will buy the 90,000 ordinary shares or equivalent to 30 
percent of paid-up capital of Sansiri Venture Company Limited at a price of Baht 131.27 million 
within September 2008.

  As at 24 March 2008 and 1 September 2008, the Company already purchased the 1st  
installment and the 2nd installment of ordinary shares, respectively, resulting to increase its shareholding 
in Sansiri Venture Company Limited from 60 percent to 70 percent and 100 percent, respectively.

 g) The Board of Directors Meeting of Plus Property Company Limited (Plus) No.3/2008 
held on 27 February 2008 passed the resolution approving Plus to acquire the additional 490,000 
ordinary shares or equivalent to 49 percent of paid-up capital of Plus Property Space Company Limited 
at a price of Baht 49.70 million. In addition, the Board also approved Plus to acquire the additional 
490,000 ordinary shares or equivalent to 49 percent of paid-up capital of Plus Property Venture 
Company Limited at a price of Baht 7.54 million. Each transactions will be made into 2 installments.

 
   Plus Property Space Company Limited 
   The 1st installment: Plus will buy the 190,000 ordinary shares or equivalent to 19 percent 

of paid-up capital of Plus Property Space Company Limited at a price of Baht 19.27 million within 
March 2008.
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  The 2nd installment: Plus will buy the 300,000 ordinary shares or equivalent to 30 percent  
of paid-up capital of Plus Property Space Company Limited at a price of Baht 30.43 million within  
September 2008.

  Plus Property Venture Company Limited 
  The 1st installment: Plus will buy the 190,000 ordinary shares or equivalent to 19 percent 

of paid-up capital of Plus Property Venture Company Limited at a price of Baht 2.92 million within 
March 2008.

  The 2nd installment: Plus will buy the 300,000 ordinary shares or equivalent to 30 percent  
of paid-up capital of Plus Property Venture Company Limited at a price of Baht 4.62 million within  
September 2008.

  As at 24 March 2008 and 1 September 2008, Plus already purchased the 1st installment 
and the 2nd installment of ordinary shares, respectively, resulting to increase its shareholding in Plus 
Property Space Company Limited and Plus Property Venture Company Limited from 51 percent to 70 
percent and 100 percent, respectively.

  As the date of acquisition, net asset value of Sansiri Venture Company Limited, Plus Property 
Space Company Limited and Plus Property Venture Company Limited comprised the following: -

The 1st installment
(Unit: Thousand Baht)

 Sansiri Venture 
Company Limited

Plus Property 
Space Company 

Limited

Plus Property 
Venture  

Company Limited Total

Assets
Cash and deposits at financial 
institutions

216,888 29,412 8,483 254,783

Current assets 986,135 345,313 363,931 1,695,379
Non-current assets 1,333 166 1,233 2,732

Total assets 1,204,356 374,891 373,647 1,952,894
Liabilities

Current liabilities 640,942 229,954 406,976 1,277,872
Non-current liabilities 635,000 176,700 - 811,700

Total liabilities 1,275,942 406,654 406,976 2,089,572
Net asset value (71,586) (31,763) (33,329) (136,678)
Percentage of investment 10 19 19
Net asset value in the percentage 
of investment (7,159) (6,035) (6,332) (19,526)
Purchase price 43,760 19,270 2,920 65,950
Goodwill from acquisition of 
subsidiaries 50,919 25,305 9,252 85,476

  ส่วน ที่ สอง : ภายใน เดือน กันยายน 2551 ซื้อ หุ้น สามัญ จำนวน 300,000 หุ้น คิด เป็น ร้อย ละ 30 ของ  

     ทุน ที่ ออก และ ชำระ แล้ว ใน ราคา 30.43 ล้าน บาท

  บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ เวน เจ อร์ จำกัด

  ส่วน แรก : ภายใน เดือน มีนาคม 2551 ซื้อ หุ้น สามัญ จำนวน 190,000 หุ้น คิด เป็น ร้อย ละ 19 ของ  

     ทุน ที่ ออก และ ชำระ แล้ว ใน ราคา 2.92 ล้าน บาท

  ส่วน ที่ สอง : ภายใน เดือน กันยายน 2551 ซื้อ หุ้น สามัญ จำนวน 300,000 หุ้น คิด เป็น ร้อย ละ 30 ของ 

      ทุน ที่ ออก และ ชำระ แล้ว ใน ราคา 4.62 ล้าน บาท

  ทั้งนี้ เมื่อ วัน ที่ 24 มีนาคม 2551 และ 1 กันยายน 2551 บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด ได้ ซื้อ 

เงิน ลงทุนดัง กล่าว ใน ส่วน แรก และ ส่วน ที่ สอง แล้ว ตาม ลำดับ ดัง นั้น จึง ทำให้ มี สัดส่วน การ ถือ หุ้น ใน บริษัท พลัส 

พร็อพ เพอร์ ตี้ สเปซ จำกัด และ บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ เวน เจ อร์ จำกัด เพิ่ม ขึ้น จาก เดิม ร้อย ละ 51 เป็น ร้อย ละ 

70 และ ร้อย ละ 100 ตาม ลำดับ

  มูลค่า สินทรัพย์ สุทธิ ของ บริษัท แสน สิริ เวน เจ อร์ จำกัด บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ สเปซ จำกัด และ 

บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ เวน เจ อร์ จำกัด ณ วัน ที่ ลงทุน ประกอบ ด้วย รายการ ดัง ต่อ ไป นี้

การ ซื้อ เงิน ลงทุน ส่วน แรก

(หน่วย: พัน บาท)

บริษัท แสนสิริ 
เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท พลัส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
สเปซ จำกัด

บริษัท พลัส 
พร็อพเพอร์ตี้ 

เวนเจอร์ จำกัด รวม

 สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 216,888 29,412 8,483 254,783

สินทรัพย์หมุนเวียน 986,135 345,313 363,931 1,695,379

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,333 166 1,233 2,732

 รวมสินทรัพย์ 1,204,356 374,891 373,647 1,952,894

 หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 640,942 229,954 406,976 1,277,872

หนี้สินไม่หมุนเวียน 635,000 176,700 - 811,700

 รวมหนี้สิน 1,275,942 406,654 406,976 2,089,572

สินทรัพย์สุทธิ (71,586) (31,763) (33,329) (136,678)

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 10 19 19

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุน (7,159) (6,035) (6,332) (19,526)

ราคาซื้อ 43,760 19,270 2,920 65,950

ค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ 50,919 25,305 9,252 85,476
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The 2  st  installment
 (Unit: Thousand Baht)

Sansiri Venture 
Company Limited

Plus Property 
Space Company 

Limited

Plus Property 
Venture  

Company Limited Total

Assets

Cash and deposits at financial 
institutions

151,911 11,156 1,421 164,488

Current assets 1,086,296 439,505 318,760 1,844,561

Non-current assets 1,802 148 803 2,753

Total assets 1,240,009 450,809 320,984 2,011,802

Liabilities

Current liabilities 525,037 303,218 155,219 983,474

Non-current liabilities 703,318 181,700 191,700 1,076,718

Total liabilities 1,228,355 484,918 346,919 2,060,192

Net asset value 11,654 (34,109) (25,935) (48,390)

Percentage of investment 30 30 30

Net asset value in the percentage 
of investment 3,496 (10,233) (7,781) (14,518)

Purchase price 131,270 30,430 4,620 166,320

Goodwill from acquisition of 
subsidiaries 127,774 40,663 12,401 180,838

 
 h) In the first quarter of 2007, Plus Property Company Limited incorporated a new 

subsidiary, Touch Property Company Limited, investing a total of Baht 5 million, for a 100 percent 
shareholding. This company engaged in property development.

 i) In the second quarter of 2007, Plus Property Company Limited together with investing 
partner incorporated a new subsidiary, Plus Property Space Company Limited, investing a total of 
Baht 5.1 million, for a 51 percent shareholding. This company engaged in property development.

 
 j) In the second quarter of 2007, the Company sold its 40 percent interest in issued and 

paid-up share capital of Sansiri Venture Company Limited for Baht 1.83 million to a company 
resulting in dilution of the Company’s interest in that company to 60 percent of issued and paid-up 
share capital.

การ ซื้อ เงิน ลงทุน ส่วน ที่ สอง

(หน่วย: พัน บาท)

บริษัท แสนสิริ 
เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท พลัส 
พร็อพเพอร์ตี้ 
สเปซ จำกัด

บริษัท พลัส 
พร็อพเพอร์ตี้ 

เวนเจอร์ จำกัด รวม

 สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 151,911 11,156 1,421 164,488

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,086,296 439,505 318,760 1,844,561

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,802 148 803 2,753

 รวมสินทรัพย์ 1,240,009 450,809 320,984 2,011,802

 หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 525,037 303,218 155,219 983,474

หนี้สินไม่หมุนเวียน 703,318 181,700 191,700 1,076,718

 รวมหนี้สิน 1,228,355 484,918 346,919 2,060,192

สินทรัพย์สุทธิ 11,654 (34,109) (25,935) (48,390)

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 30 30 30

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุน 3,496 (10,233) (7,781) (14,518)

ราคาซื้อ 131,270 30,430 4,620 166,320

ค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ 127,774 40,663 12,401 180,838

 

 ซ)  ใน ไตรมาส ที่ 1 ของ ปี 2550 บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด ได้ จัด ตั้ง บริษัท ย่อย แห่ง ใหม่ ได้แก่ 

บริษัท ทัช พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด ใน จำนวน เงิน ลงทุน 5 ล้าน บาท และ มี สัดส่วน การ ถือ หุ้น ร้อย ละ 100 ของ ทุน 

ที่ ออก และ เรียก ชำระ แล้ว บริษัท ดัง กล่าว ประกอบ ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

 

 ฌ)  ใน ไตรมาส ที่ 2 ของ ปี 2550 บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด ได้ ร่วม กับ ผู้ ร่วม ทุน ราย หนึ่ง จัด ตั้ง 

บริษัท ย่อย แห่ง ใหม่ ได้แก่ บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ สเปซ จำกัด ใน จำนวน เงิน ลงทุน 5.1 ล้าน บาท และ มี สัดส่วน 

การ ถือ หุ้น ร้อย ละ 51 ของ ทุน ที่ ออก และ เรียก ชำระ แล้ว บริษัท ดัง กล่าว ประกอบ ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

 

 ญ)  ใน ไตรมาส ที่ 2 ของ ปี 2550 บริษัท ฯ ได้ ขาย เงิน ลงทุน ใน หุ้น สามัญ ของ บริษัท แสน สิริ เวน เจ อร์ จำกัด 

ใน สัดส่วน ร้อย ละ 40 ของ ทุน ที่ ออก และ เรียก ชำระ แล้ว ของ บริษัท ดัง กล่าว ใน ราคา 1.83 ล้าน บาท ให้ กับ บริษัท 

 แห่ง หนึ่ง ทำ ให้ บริษัท ฯ ลด สัดส่วน การ ถือ หุ้น ใน บริษัท ดัง กล่าว ลง เหลือ ร้อย ละ 60 ของ ทุน ที่ ออก และ เรียก ชำระ แล้ว
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 k) In the fourth quarter of 2007, the Company sold all of its investments in Siri Phuket Limited 
(51% of that company’s issued and paid-up share capital) together with loans and accrued interest up 
to settlement date, to KNP Investments Pte. Ltd, at a price of Baht 235.14 million (including the Baht 
144.08 million outstanding balance of loans and accrued interest as of the disposal date), in accordance 
with the conditions of options to sell shares which formed part of a Joint Venture Agreement with 
KNP Investments Pte. Ltd. The gains on this sale of investments recorded in the consolidated and 
separate financial statements amounted to Baht 162.86 million and Baht 154.69, respectively.

As of the date of disposal, the net asset value of Siri Phuket Limited comprised the following: -

(Unit: Thousand Baht)

Assets

Cash and deposits at financial institutions 5,290

Property development for sale 282,049

Other assets 271

Total assets 287,610

Liabilities

Loans 378,746

Accrued interest expenses 58,151

Other liabilities 326

Total liabilities 437,223

Net asset value (149,613)

Net assets value in the Company’s proportion (51%) (76,303)

Unrealised gain on intra-group transactions in proportion to the shares sold 3,204

Total investment value in the Company’s proportion (73,099)

Less: Selling price (net of loans and accrued interest) 89,762

Gain on sale of investment 162,861

  The Company received Baht 57 million from the disposal of its investment in Siri Phuket 
Limited in December 2007 and subsequently, on 15 February 2008, received the balance of Baht 
178.14 million in full.

2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries under the cost 
method, have been prepared solely for the benefit of the public.

 ฎ) ใน ไตรมาส ที่ 4 ของ ปี 2550 บริษัท ฯ  ได้ ขาย เงิน ลงทุน ใน บริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด ที่ บริษัท ฯ  ถือ อยู่ 

ทั้ง จำนวน ใน สัดส่วน การ ถือ หุ้น ร้อย ละ 51 ของ ทุน ที่ ออก และ เรียก ชำระ แล้ว ของ บริษัท ดัง กล่าว พร้อม ทั้ง เงิน ให้ กู้ ยืม 

และ ดอก เบี้ย ค้าง รับ จนถึง วัน รับ ชำระ เงิน ทั้งหมด ใน ราคา 235.14 ล้าน บาท (ใน จำนวน นี้ มี ยอด คง เหลือ ของ เงิน 

ให้ กู้ ยืม และ ดอก เบ้ีย ค้าง รับ ณ วัน ขาย เงิน ลงทุน จำนวน 144.08 ล้าน บาท) ให้ กับ บริษัท KNP Investments Pte. Ltd. 

ทั้งนี้ เป็น ไป ตาม ข้อ กำหนด เกี่ยว กับ การ ให้ สิทธิ (Option) ใน การ ขาย เงิน ลงทุน ซึ่ง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ สัญญา กิจการ 

ร่วม ทุน ที่ บริษัท ฯ ทำ ไว้ กับ บริษัท KNP Investments Pte. Ltd. โดย มี กำไร จาก การ ขาย เงิน ลงทุน ใน งบ การ เงิน รวม 

และ งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ เป็น จำนวน 162.86 ล้าน บาท และ 154.69 ล้าน บาท ตาม ลำดับ

มูลค่า สินทรัพย์ สุทธิ ของ บริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด ณ วัน ที่ ขาย เงิน ลงทุน ประกอบ ด้วย รายการ ดัง ต่อ ไป นี้

(หน่วย: พัน บาท)

 สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 5,290

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 282,049

สินทรัพย์อื่น 271

 รวมสินทรัพย์ 287,610

 หนี้สิน

เงินกู้ยืม 378,746

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 58,151

หนี้สินอื่น 326

 รวมหนี้สิน 437,223

สินทรัพย์สุทธิ (149,613)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของเงินลงทุน (ร้อยละ 51) (76,303)

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นระหว่างกันสะสมตามสัดส่วนของเงินลงทุน 3,204

รวมมูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วน (73,099)

หัก: ราคาขายเงินลงทุน (สุทธิจากเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ) 89,762

กำไรจากการขายเงินลงทุน 162,861

  ทั้งนี้ บริษัท ฯ  ได้ รับ ชำระ เงิน จาก การ ขาย เงิน ลงทุน ใน บริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด พร้อม เงิน ให้ กู้ ยืม และ 

ดอก เบี้ย ค้าง รับ จำนวน 57 ล้าน บาท ใน เดือน ธันวาคม 2550 และ ต่อ มา เมื่อ วัน ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท ฯ  ได้ 

รับ เงิน ส่ วน ที่ เหลือ จำนวน 178.14 ล้าน บาท ครบ ถ้วน

2.3 บริษัท ฯ ได้ จัด ทำง บการ เงิน เฉพาะ กิจการ เพื่อ ประโยชน์ ต่อ สาธารณะ ซึ่ง แสดง เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย ตาม วิธี 

ราคา ทุน
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3.  Adoption of new accounting standards

3.1  Accounting standards which are effective for the current year
 The Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 9/2550, 38/2550 and 

62/2550 mandating the use of new accounting standards as follows:
TAS 25 (revised 2007) Cash Flow Statements
TAS 29 (reviSed 2007) Leases 
TAS 31 (reviSed 2007) Inventories 
TAS 33 (reviSed 2007) Borrowing Costs   
TAS 35 (revised 2007)  Presentation of Financial Statements
TAS 39 (revised 2007) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 41 (revised 2007)  Interim Financial Reporting
TAS 43 (revised 2007)  Business Combinations
TAS 49 (revised 2007)  Construction Contracts
TAS 51   Intangible Assets 

These accounting standards become effective for the financial statements for fiscal years 
beginning on or after 1 January 2008. The management has assessed the effect of these standards and 
believes that these accounting standards do not have any significant impact on the financial statements 
for the current year except for TAS 43 (revised 2007) which has an impact to the financial statements  
as following:

TAS 43 (revised 2007) “Business Combinations”
TAS 43 (revised 2007) does not require the Company to amortise goodwill acquired in a business 

combination. Such goodwill is instead to be tested for impairment, and measured at cost less accumulated 
impairment losses. This accounting standard applies to goodwill arising from business combinations 
for which the agreement date is on or after 1 January 2008. Previously recognised goodwill can be 
accounted for prospectively, with the Company discontinuing the amortisation of the goodwill and 
instead testing for impairment, as from the beginning of the first fiscal year starting on or after 
1 January 2008.

3.2 Accounting standards which are not effective for the current year
 The Federation of Accounting Professions has also issued Notification No. 86/2551 mandating 

the use of the following new accounting standards:
TAS 36 (revised 2007) Impairment of Assets
TAS 54 (revised 2007) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
These accounting standards will become effective for the financial statements for fiscal years 

beginning on or after 1 January 2009. The management has assessed the effect of these standards and 
believes that they will not have any significant impact on the financial statements for the year in which 
they are initially applied. 

3. การ ประกาศ ใช้ มาตรฐาน การ บัญชี ใหม่

3.1 มาตรฐาน การ บัญชี ที่ มี ผล บังคับ ใช้ ใน ปี ปัจจุบัน

สภา วิชาชีพ บัญชี ได้ ออก ประกาศ สภา วิชาชีพ บัญชี ฉบับ ที่ 9/2550 ฉบับ ที่ 38/2550 และ ฉบับ ที่ 62/2550 

ให้ ใช้ มาตรฐาน การ บัญชี ใหม่ ดัง ต่อ ไป นี้

ฉบับ ที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบ กระแส เงินสด

ฉบับ ที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญา เช่า

ฉบับ ที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินค้า คง เหลือ

ฉบับ ที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ต้นทุน การ กู้ ยืม

ฉบับ ที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนำ เสนอ งบ การ เงิน

ฉบับ ที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบาย การ บัญชี การ เปล่ียนแปลง ประมาณ การ ทาง บัญชี และข้อ ผิด พลาด

ฉบับ ที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบ การ เงิน ระหว่าง กาล

ฉบับ ที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การ รวม ธุรกิจ

ฉบับ ที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญา ก่อสร้าง

ฉบับ ที่ 51 สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน

มาตรฐาน การ บัญชี ข้าง ต้น ถือ ปฏิบัติ กับ งบ การ เงิน สำหรับ รอบ ระยะ เวลา บัญชี ที่ เริ่ม ใน หรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 

2551 เป็นต้น ไป ฝ่าย บริหาร ขอ งบ ริษัทฯ ได้ ประเมิน แล้ว เห็น ว่า มาตรฐาน การ บัญชี ดัง กล่าว ไม่มี ผล กระทบ อย่าง เป็น 

สาระ สำคัญ ต่อ งบ การ เงิน สำหรับ ปี ปัจจุบัน ยกเว้น มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) มี ผล กระทบ ดัง ต่อ ไป น้ี

มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การ รวม ธุรกิจ

มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กำหนด ให้ บริษัท ฯ ไม่ ต้อง ตัด จำหน่าย ค่า ความ นิยม จาก การ 

รวม ธุรกิจ อีก ต่อ ไป แต่ บริษัท ฯ ต้อง ทดสอบ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม และ แสดง ค่า ความ นิยม ด้วย ราคา ทุน หัก 

ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า สะสม โดย ให้ ถือ ปฏิบัติ สำหรับ ค่า ความ นิยม ที่ เกิด จาก การ รวม ธุรกิจ ซึ่ง มี ข้อ ตกลง ตั้ง แต่ วัน ที่  

1 มกราคม 2551 เป็นต้น ไป ส่วน ค่า ความ นิยม ท่ี รับ รู้ ก่อน หน้า น้ี บริษัท ฯ สามารถ ใช้ วิธี เปล่ียน ทันที เป็นต้น ไป โดย หยุด 

 ตัด จำหน่าย ค่า ความ นิยม แต่ ต้อง ทดสอบ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม โดย เริ่ม ตั้ง แต่ งวด ปี บัญชี แรก ที่ เริ่ม ใน หรือ หลัง 

วัน ที่ 1 มกราคม 2551

3.2 มาตรฐาน การ บัญชี ที่ ยัง ไม่มี ผล บังคับ ใช้ ใน ปี ปัจจุบัน

 สภา วิชาชีพ บัญชี ได้ ออก ประกาศ สภา วิชาชีพ บัญชี ฉบับ ที่ 86/2551 ให้ ใช้ มาตรฐาน การ บัญชี ใหม่ ดัง ต่อ ไป นี้

 ฉบับ ที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์

 ฉบับ ที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน ที่ ถือ ไว้ เพื่อ ขาย และ การ ดำเนิน งาน ที่ ยกเลิก

 มาตรฐาน การ บัญชี ข้าง ต้น ถือ ปฏิบัติ กับ งบ การ เงิน สำหรับ รอบ ระยะ เวลา บัญชี ท่ี เร่ิม ใน หรือ หลัง วัน ท่ี 1 มกราคม 

2552 เป็นต้น ไป ฝ่าย บริหาร ขอ งบ ริษัทฯ ได้ ประเมิน แล้ว เห็น ว่า มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ดัง กล่าว จะ ไม่มี ผล กระทบ 

อย่าง เป็น สาระ สำคัญ ต่อ งบ การ เงิน สำหรับ ปี ที่ เริ่ม ใช้ มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ดัง กล่าว
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4. Significant accounting policies

4.1 Revenue recognition

 a) Revenue from property development for sales 
  Revenue from property development for sales is recognised by reference to the stage of 

completion, beginning when the following significant conditions are met:
  - sales agreements have been finalised, or in the case of condominium developments
   sales agreements have been finalised for a minimum of 40 percent of the total area  

   offered for sale;
 - a non-refundable deposit have been finalised of at least 20 percent of the value of the 

   sales agreement has been received from the customer;
 - development is a minimum of 10 percent complete (as measured by construction costs 

   incurred compared to total budgeted construction costs).
  Stage of completion is measured by reference to the relationship that costs incurred to date 

(excluded land cost) bears to the estimated total cost of the transactions.
  No income is recognised from contracts under which more than three consecutive  

installments are overdue.

 b)  Rental income 
  Rental income is recognised in the income statement on an accrual basis over the term of 

the lease. Initial expenses are recorded as a part of total rental as lease agreement.

 c)  Revenue from hotel business 
  Room revenues are recognised on an accrual basis over the period of the guests stay. Food 

and beverage revenues are recognised after the food and beverages have been served. Recognised 
revenue does not include valued added tax and state net of discounts.

 d) Service income 
  Service income is recognised when service rendered by reference to the stage of completion.

 e) Interest income 
  Interest income is recognised as interest accrues based on the effective rate method. 
 
 f) Dividends
  Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established. 

4. นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ

4.1 การ รับ รู้ ราย ได้

 

 ก) ราย ได้ จาก โครงการ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ขาย

  ราย ได้ จาก โครงการ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ รับ รู้ ตาม เกณฑ์ อัตราส่วน ของ งาน ที่ ทำ เสร็จ โดย มี เงื่อนไข 

ที่ สำคัญ คือ

 - เมื่อ ทำ สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย แล้ว หรือ ใน กรณี ของ การ ขาย อาคาร ชุด จะ ต้อง มี การ ทำ สัญญา จะ ซื้อ จะ 

  ขาย แล้ว ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ 40 ของ พื้นที่ ที่ เปิด ขาย

 - แต่ละ สัญญา ท่ี จะ รับ รู้ ราย ได้ จะ ต้อง ได้ รับ เงิน วาง เร่ิม แรก และ เงิน ค่า งวด ประเภท ไม่ ชำระ คืนให้ แก่ลูกค้า

   อย่าง น้อย ร้อย ละ 20 ของ ราคา ขาย ตาม สัญญา และ

 - โครงการ ท่ี พัฒนา ต้อง ก่อสร้าง เสร็จ แล้ว อย่าง น้อย ร้อย ละ 10 ของ งาน ก่อสร้าง ตาม โครงการ ท่ี เสนอ ขาย

 อัตราส่วน ของ งาน ที่ ทำ เสร็จ ถือ ตาม อัตรา ต้นทุน ของ งาน ที่ เกิด ขึ้น แล้ว กับ ต้นทุน ทั้งหมด ที่ ประมาณ ว่า จะ 

ใช้ ใน การ ก่อสร้าง ตาม สัญญา ทั้งนี้ ไม่ รวม ต้นทุน ที่ดิน

บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย จะ หยุด รับ รู้ ราย ได้ สำหรับ สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย ที่ มี เงิน ค่า งวด ค้าง ชำระ ติดต่อ กัน 

เกิน 3 งวด

 

 ข) ราย ได้ ค่า เช่า

   ราย ได้ ค่า เช่า รับ รู้ ตาม เกณฑ์ คง ค้าง ไป ตลอด อายุ สัญญา เช่า ค่า ใช้ จ่าย เริ่ม แรก ที่ เกิด เป็นการ เฉพาะ เพื่อ 

ให้ เกิด สัญญา เช่า รับ รู้ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ค่า เช่า ทั้ง สิ้น ตาม สัญญา

 

 ค) ราย ได้ จาก กิจการ โรงแรม

  ราย ได้ ห้อง พัก บันทึก เป็น ราย ได้ เมื่อ แขก เข้า พัก ตาม เกณฑ์ คง ค้าง ราย ได้ ค่า อาหาร และ เครื่อง ดื่ม บันทึก 

เมื่อ มี การ ขาย อาหาร และ เครื่อง ดื่ม ราย ได้ที่ รับ รู้ ไม่ รวม ภาษี มูลค่า เพิ่ม และ แสดง สุทธิ จาก ส่วนลด การ ค้า

 

 ง)  ราย ได้ ค่า บริการ

  ราย ได้ ค่า บริการ รับ รู้ เมื่อ ได้ ให้ บริการ แล้ว โดย พิจารณา ถึง ขั้น ความ สำเร็จ ของ งาน 

 

 จ)  ดอก เบี้ย รับ

  ดอก เบี้ย ถือ เป็น ราย ได้ ตาม เกณฑ์ คง ค้าง โดย คำนึง ถึง อัตรา ผล ตอบแทน ที่แท้ จริง

 

 ฉ) เงินปันผล รับ

  เงินปันผล รับ ถือ เป็น ราย ได้ เมื่อ มี สิทธิ ใน การ รับ เงินปันผล
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4.2 Cost of property development for sale and cost of project sales
 Property development projects for sales are stated at the lower of cost and net realisable value, 

consisting of the cost of land, design fees, utilities, construction costs, and directly related interest and 
expenses.

 In determining the costs of land and houses and residential condominium units sold, the anticipated 
total development costs (after recognising the costs incurred to date) are attributed to land and houses 
on the basis of the salable area, residential condominium units on the basis of sale value and then 
recognised as costs in the income statement according to the percentage of completion.

 The Company and its subsidiaries recognise loss on diminution in value of projects (if any) in 
the income statements.

4.3 Selling expenses
 Selling expenses directly associated with projects, such as specific business tax and transfer 

fees are charged to income in proportion to the percentage of total revenue recognised.

4.4 Cash and cash equivalents
 Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid investments 

with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.5 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts 
 Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts 

is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is 
generally based on collection experiences and analysis of debt aging. 

4.6 Borrowing costs 
 Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction of the projects that 

necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised 
as part of the costs of the respective assets. Capitalisation ceases when the projects are ready for their 
intended use or sale, when the physical construction of the projects is complete, or when construction 
is suspended and until active development resumes. All other borrowing costs are expensed in the 
period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in 
connection with the borrowing of funds.

 To the extent that funds are borrowed specifically for the development of projects, interest 
costs are presented as the actual borrowing costs less any investment income from the temporary 
investment of those borrowings. To the extent that funds are borrowed and used for the general purposes, 
the interest costs are determined by applying a capitalisation rate to the expenditures on that project. 
The capitalisation rate is the weighted average of the borrowing costs applicable to the borrowings of 
the entity that are outstanding during the year, other than borrowings made for specific purposes. 

 4.2 ต้นทุน โครงการ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ขาย และ ต้นทุน ขาย โครงการ

  ต้นทุน โครงการ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ขาย แสดง ใน ราคา ทุน หรือ มูลค่า สุทธิ ที่ จะ ได้ รับ แล้ว แต่ ราคา ใด จะ 

ต่ำ กว่า ซึ่ง ประกอบ ด้วย ต้นทุน ที่ดิน ค่า ออกแบบ ค่า สาธารณูปโภค ค่า ก่อสร้าง ดอก เบี้ย และ ค่า ใช้ จ่าย อื่น ที่ เกี่ยวข้อง 

โดยตรง 

 ใน การ คำนวณ หา ต้นทุน ขาย บ้าน พร้อม ที่ดิน และ หน่วย ใน อาคาร ชุด พัก อาศัย บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย ได้ 

ทำการ แบ่ง สรร ต้นทุน การ พัฒนา ทั้งหมด ที่ คาด ว่า จะ เกิด ขึ้น (โดย คำนึง ถึง ต้นทุน จริง ที่ เกิด ขึ้น ด้วย) ให้ กับ บ้าน 

พร้อม ที่ดิน ที่ ขาย ได้ ตาม เกณฑ์ พื้นที่ ที่ ขาย ส่วน หน่วย ใน อาคาร ชุด พัก อาศัย ตาม เกณฑ์ ราคา ขาย แล้ว จึง รับ รู้ เป็นต้น ทุน 

ขาย ใน งบ กำไร ขาดทุน ตาม สัดส่วน ของ การ รับ รู้ ราย ได้

 บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย จะบัน ทึก ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า ของ โครงการ (ถ้า มี) ไว้ ใน งบ กำไร ขาดทุน

4.3 ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ขาย

 ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ขาย เช่น ค่า ภาษี ธุรกิจ เฉพาะ ค่า ธรรมเนียม การ โอน กรรม สิทธิ บันทึก เป็น 

 ค่า ใช้ จ่าย ตาม สัดส่วน ของ การ รับ รู้ ราย ได้

4.4 เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า เงินสด

 เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า เงินสด หมาย ถึง เงินสด และ เงิน ฝาก ธนาคาร และ เงิน ลงทุน ระยะ สั้น ที่ มี สภาพ 

คล่อง สูง ซึ่ง ถึง กำหนด จ่าย คืน ภายใน ระยะ เวลา ไม่ เกิน 3 เดือน นับ จาก วัน ที่ ได้ มา และ ไม่มี ข้อ จำกัด ใน การ เบิก ใช้ 

 

4.5 ลูก หนี้ การ ค้า และ ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ

 ลูก หน้ี การ ค้า แสดง มูลค่า ตาม จำนวน มูลค่า สุทธิ ท่ี จะ ได้ รับ บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย บันทึก ค่า เผ่ือ หน้ี สงสัย จะ สูญ 

สำหรับ ผล ขาดทุน โดย ประมาณ ที่ อาจ เกิด ขึ้น จาก การ เก็บ เงิน ลูก หนี้ ไม่ ได้ ซึ่ง โดย ทั่วไป พิจารณา จาก ประสบการณ์  

การ เก็บ เงิน และ การ วิเคราะห์ อายุ หนี้ 

4.6 ต้นทุน การ กู้ ยืม

 ต้นทุน การ กู้ ยืม ของ เงิน กู้ ที่ ใช้ ใน การ จัดหา หรือ ก่อสร้าง สินทรัพย์ หรือ พัฒนา โครงการ ที่ ต้อง ใช้ ระยะ เวลา นาน 

ใน การ แปลง สภาพ ให้ พร้อม ใช้ หรือ ขาย ได้ ถูก นำ ไป รวม เป็น ราคา ทุน ของ สินทรัพย์ จนกว่า สินทรัพย์ นั้น จะ อยู่ ใน สภาพ 

พร้อม ที่ จะ ใช้ได้ ตาม ประสงค์ หรือ เมื่อ การ ก่อสร้าง เสร็จ สิ้น หรือ หยุด ชะงัก ลง จนกว่า จะ มี การ ดำเนิน การ พัฒนา ต่อ ไป 

ส่วน ต้นทุน การ กู้ ยืม อื่น ๆ ถือ เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน งวด ที่ เกิด รายการ ต้นทุน การ กู้ ยืม ประกอบ ด้วย ดอก เบี้ย และ ต้นทุน อื่น ที่ 

เกิด ขึ้น จาก การ กู้ ยืม นั้น

 สำหรับ เงิน กู้ ที่ กู้ มา โดย มี วัตถุประสงค์ เฉพาะ เพื่อ พัฒนา โครงการ ดอก เบี้ย จ่าย ดัง กล่าว ประกอบ ด้วย ดอก เบี้ย 

 ท่ี จ่าย จริง หัก ด้วย ราย ได้ จาก การนำ เงิน กู้ น้ัน ไป ลงทุน ช่ัวคราว ส่วน เงิน ท่ี กู้ มา เพ่ือ วัตถุประสงค์ ท่ัวไป ดอก เบ้ีย จะ คำนวณ 

โดย การ คูณ ราย จ่าย ของ โครงการ นั้น ด้วย อัตรา การ ตั้ง ขึ้น เป็น ทุน อัตรา การ ตั้ง ขึ้น เป็น ทุน คือ อัตรา ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำ หนัก 

ของ ต้นทุน การ กู้ ยืม ใน ระหว่าง ปี ที่ ไม่ รวม ต้นทุน การ กู้ ยืม ของ เงิน ที่ กู้ มา โดย เฉพาะ
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4.7 Investments 

 a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Gains or losses arising 
from changes in the carrying amounts of securities are included in determining income. 

 b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the carrying 
amounts of securities are recorded as separate items in shareholders’ equity until the securities are sold, 
when the changes are then included in determining income. 

 c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other 
investments, are stated at cost net of allowance for loss on diminution in value (if any). 

 d) Investments in subsidiaries are accounted for in the separate financial statements using the 
cost method. 

 f) Investment properties are property development for rent, are stated at cost less accumulated 
depreciation and impairment losses in accordance with the cost model adopted for the recognition of 
property, plant and equipment.

  The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working 
day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand. 

  The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 
  In the event the Company reclassifies investments in securities, such investments are  

adjusted to their fair value as at the reclassification date. Differences between the carrying amount 
of the investments and their fair value on that date are included in determining income or recorded as 
surplus (deficit) from change in the value of investments in shareholders’ equity, depending on the 
type of investment which is reclassified. 

4.8 Land, building and equipment/Depreciation
 Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation 

and allowance for loss on impairment of assets (if any).
 Depreciation of, building and equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line 

basis over the following estimated useful lives.
Buildings and improvements 20 years
Improvements and renovation - hotel 5 years
Fixtures and equipment 3 - 5 years
Operating equipment - hotel 5 years
Temporary sales office 2 - 2.5 years
Motor vehicles 5 years

No depreciation is provided for land and construction in progress.
Depreciation is included in determining income.

4.7 เงิน ลงทุน

 ก) เงิน ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์ เพ่ือ ค้า แสดง ตาม มูลค่า ยุติธรรม บริษัท ฯ บันทึก การ เปล่ียนแปลง มูลค่า ของ หลัก ทรัพย์ 

เป็น รายการ กำไร หรือ ขาดทุน ใน งบ กำไร ขาดทุน 

 ข) เงิน ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์ เผ่ือ ขาย แสดง ตาม มูลค่า ยุติธรรม บริษัท ฯ บันทึก การ เปล่ียนแปลง มูลค่า หลัก ทรัพย์ 

ดัง กล่าว เป็น รายการ แยก ต่าง หาก ใน ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น จน กระทั่ง จำหน่าย หลัก ทรัพย์ ดัง กล่าว ออก ไป จึง บันทึก การ 

เปลี่ยนแปลง มูลค่า นั้น ใน งบ กำไร ขาดทุน 

 ค) เงิน ลงทุน ใน ตราสาร ทุน ท่ี ไม่ อยู่ ใน ความ ต้องการ ของ ตลาด ถือ เป็น เงิน ลงทุน ท่ัวไป ซ่ึง แสดง ใน ราคา ทุน สุทธิ 

จาก ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า (ถ้า มี) 

 ง) เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย ที่ แสดง อยู่ ใน งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ แสดง มูลค่า ตาม วิธี ราคา ทุน

 จ) สินทรัพย์ ลงทุน ได้แก่ ต้นทุน โครงการ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือ ให้ เช่า แสดง ใน ราคา ทุน หัก ค่า เส่ือม ราคา 

สะสม และ ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า ทั้งนี้ เป็น ไป ตาม หลัก การ บัญชี ว่า ด้วย วิธี ราคา ทุน เดิม ที่ ใช้ ใน การ บันทึก บัญชี ที่ดิน 

อาคาร และ อุปกรณ์

  มูลค่า ยุติธรรม ของ หลัก ทรัพย์ ใน ความ ต้องการ ของ ตลาด คำนวณ จาก ราคา เสนอ ซ้ือ หลัง สุด ณ ส้ิน วัน ทำการ 

สุดท้าย ของ ปี ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศ ไทย 

  บริษัท ฯ  ใช้ วิธี ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำ หนัก ใน การ คำนวณ ต้นทุน ของ เงิน ลงทุน 

  ใน กรณี ที่ มี การ โอน เปลี่ยน ประเภท เงิน ลงทุน บริษัท ฯ จะ ปรับ เปลี่ยน ราคา ของ เงิน ลงทุน ใหม่ โดย  

ใช้ มูลค่า ยุติธรรม ณ วัน ที่ โอน เปลี่ยน ประเภท เงิน ลงทุน ผล แตก ต่าง ระหว่าง ราคา ตาม บัญชี และ มูลค่า ยุติธรรม 

ณ วัน ที่ โอน ได้ บันทึก เป็น รายการ กำไร (ขาดทุน) ใน งบ กำไร ขาดทุน หรือ แสดง เป็น ส่วน เกิน (ต่ำ กว่า) ทุน จาก 

การ เปลี่ยนแปลง มูลค่า ใน ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น แล้ว แต่ ประเภท ของ เงิน ลงทุน ที่ มี การ โอน เปลี่ยน

4.8 ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ และ ค่า เสื่อม ราคา

 ที่ดิน แสดง มูลค่า ตาม ราคา ทุน อาคาร และ อุปกรณ์ แสดง มูลค่า ตาม ราคา ทุน หัก ค่า เสื่อม ราคา สะสม และ 

 ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์ (ถ้า มี) 

 ค่า เสื่อม ราคา ของ อาคาร และ อุปกรณ์ คำนวณ จาก ราคา ทุน ของ สินทรัพย์ โดย วิธี เส้น ตรง ตาม อายุ การใช้ งาน 

โดย ประมาณ ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง  20 ปี

ส่วนปรับปรุงและตกแต่งโรงแรม  5 ปี

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์  3 - 5 ปี

เครื่องมือเครื่องใช้ในกิจการโรงแรม 5 ปี

สำนักงานขายชั่วคราว 2 - 2 ปี 6 เดือน

ยานพาหนะ  5 ปี

 ไม่มี การ คิด ค่า เสื่อม ราคา สำหรับ ที่ดิน และ สินทรัพย์ ที่ อยู่ ระหว่าง การ ก่อสร้าง

 ค่า เสื่อม ราคา รวม อยู่ ใน การ คำนวณ ผล การ ดำเนิน งาน
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4.9 Leasehold rights and amortisation
 Leasehold rights are stated at cost less accumulated amortisation. The Company and its 

subsidiaries amortise leasehold rights on a straight-line basis over the leasehold period.
 The amortisation is included in determining income.

4.10 Intangible assets and amortisation
   Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is calculated 

by reference to cost on a straight-line basis over the expected future period, for which the assets are 
expected to generate economic benefit, as follows: -

Computer software 3 - 5 years
Franchise fee 5 years

The amortisation is included in determining income.

4.11 Goodwill

   Goodwill is initially measured at cost, which is the excess of the cost of the business combination 
over the Company’s share in the net fair value of the acquiree’s identifiable assets, liabilities and 
contingent liabilities. If the cost of acquisition is less than the fair value of the net assets of the subsidiary 
acquired, the difference is recognised directly in the income statement.

   Goodwill is carried at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is tested for 
impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

   For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated 
to each of the Company’s cash generating units (or group of cash-generating units) that are expected 
to benefit from the synergies of the combination. The Company estimates the recoverable amount of 
each cash-generating unit (or group of cash-generating units) to which the goodwill relates. Where the 
recoverable amount of the cash-generating unit is less than the carrying amount, an impairment loss is 
recognised. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

4.12 Related party transactions

   Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the 
Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.

   They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a 
voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management 
personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.

4.9 สิทธิ การ เช่า และ ค่า ตัด จำหน่าย

 สิทธิ การ เช่า แสดง ตาม ราคา ทุน หัก ค่า ตัด จำหน่าย สะสม บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย ตัด จำหน่าย สิทธิ การ เช่า ตาม 

วิธี เส้น ตรง ตาม อายุ สัญญา เช่า

 ค่า ตัด จำหน่าย รวม อยู่ ใน การ คำนวณ ผล การ ดำเนิน งาน

4.10  สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน และ ค่า ตัด จำหน่าย

 สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน แสดง ตาม ราคา ทุน หัก ค่า ตัด จำหน่าย สะสม และ ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์ (ถ้า มี) 

ค่า ตัด จำหน่าย ของ สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน คำนวณ จาก ราคา ทุน ของ สินทรัพย์ โดย วิธี เส้น ตรง ตาม อายุ การ ให้ ประโยชน์ 

 โดย ประมาณ ของ สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน ดัง ต่อ ไป นี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 5 ปี

ค่าลิขสิทธิ์  5 ปี

 ค่า ตัด จำหน่าย รับ รู้ รวม อยู่ ใน การ คำนวณ ผล การ ดำเนิน งาน

4.11 ค่า ความ นิยม

 ณ วัน ท่ี ได้ มา บริษัท ฯ บันทึก ค่า ความ นิ ยม ใน ราคา ทุน ซ่ึง เท่ากับ ต้นทุน การ รวม ธุรกิจ ส่วน ท่ี สูง กว่า ส่วน ได้ เสีย 

ขอ งบ ริษัทฯ  ใน มูลค่า ยุติธรรม สุทธิ ของ สินทรัพย์ หน้ี สิน และ หน้ี สิน ท่ี อาจ เกิด ข้ึน ท่ี ระบุ ได้ ของ กิจการ ท่ี ได้ มา หาก ส่วน 

ได้ เสีย ขอ งบ ริษัทฯ ใน มูลค่า ยุติธรรม สุทธิ ของ สินทรัพย์ หนี้ สิน และ หนี้ สิน ที่ อาจ เกิด ขึ้น ที่ ระบุ ได้ ของ กิจการ ที่ ได้ มา สูง 

กว่า ต้นทุน การ รวม ธุรกิจ บริษัท ฯ จะ รับ รู้ ส่วน เกิน นี้ ใน งบ กำไร ขาดทุน ทันที

 บริษัท ฯ  แสดง ค่า ความ นิ ยม ตาม ราคา ทุน หัก ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า สะสม และ จะ ทดสอบ การ ด้อย ค่า ของ 

ค่า ความ นิยม ทุก ปี หรือ เมื่อ ใด ก็ตาม ที่ มี ข้อ บ่ง ชี้ ของ การ ด้อย ค่า เกิด ขึ้น

 เพื่อ วัตถุประสงค์ ใน การ ทดสอบ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม บริษัท ฯ จะ ปัน ส่วน ค่า ความ นิยม ที่ เกิด ขึ้น จาก 

การ รวม กิจการ ให้ กับ หน่วย สินทรัพย์ ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด (หรือ กลุ่ม ของ หน่วย สินทรัพย์ ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด)ที่ คาด ว่า จะ 

ได้ รับ ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้น จาก การ รวม กิจการ และ บริษัท ฯ จะ ทำการ ประเมิน มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน ของ หน่วย ของ 

สินทรัพย์ ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด แต่ละ รายการ (หรือ กลุ่ม ของ หน่วย ของ สินทรัพย์ ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด) หาก มูลค่า ที่ คาด ว่า 

จะ ได้ รับ คืน ของ หน่วย ของ สินทรัพย์ ท่ี ก่อ ให้ เกิด เงินสด น้อย กว่า มูลค่า ตาม บัญชี บริษัท ฯ  จะ รับ รู้ ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า 

ใน งบ กำไร ขาดทุน และ บริษัท ฯ ไม่ สามารถ กลับ บัญชี ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า ได้ ใน อนาคต

4.12 รายการ ธุรกิจ กับ บุคคล หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน

 บุคคล หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน กับ บริษัท ฯ หมาย ถึง บุคคล หรือ กิจการ ที่ มี อำนาจ ควบ คุม บ ริษัทฯ หรือ ถูก 

ควบคุม โดย บริษัท ฯ ไม่ ว่า จะ เป็น โดย ทาง ตรง หรือ ทาง อ้อม หรือ อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม เดียวกัน กับ บริษัท ฯ

 นอกจาก นี้ บุคคล หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน ยัง หมาย รวม ถึง บริษัท ร่วม และ บุคคล ซึ่ง มี อิทธิพล อย่าง เป็น  

สาระ สำคัญ กับ บริษัท ฯ ผู้ บริหาร สำคัญ กรรมการ หรือ พนัก งาน ขอ งบ ริษัทฯ ที่ มี อำนาจ ใน การ วางแผน และ ควบคุม 

การ ดำเนิน งาน ขอ งบ ริษัทฯ 
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4.13 Long-term leases 
 a) Finance leases

 Leases of property, plant and equipment which transfer substantially all the risks and 
rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of 
the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The 
outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables, while 
the interest element is charged to the income statements over the lease period. The equipment acquired 
under finance lease is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease period.

 
 b)  Operating leases

 Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the 
lessee are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives 
received from the lessor) are charged to the income statements on a straight-line basis over the period 
of the lease.

 When an operating lease is terminated before the lease period has expired, and payment 
required to be made to the lessor by way of penalty is recognised as an expense in the period in which 
termination takes place.

4.14 Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the 

date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated 
into Baht at the exchange rate ruling at the balance sheet date. 

 Gains and losses on exchange are included in determining income.

4.15 Impairment of assets
At each reporting date, the Company and its subsidiaries perform impairment reviews in 

respect of the land, building and equipment and other intangible assets whenever events or changes in 
circumstances indicate that an asset may be impaired. The Company also carries out annual impairment 
reviews in respect of goodwill. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an 
asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the 
carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 
present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value 
of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate  
valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on 
information available, reflects the amount that the Company and its subsidiaries could obtain from 
the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after 
deducting the costs of disposal.

 An impairment loss is recognised in the income statement.

4.13 สัญญา เช่า ระยะ ยาว

  ก) สัญญา เช่า การ เงิน

    สัญญา เช่า ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ที่ ความ เสี่ยง และ ผล ตอบแทน ของ ความ เป็น เจ้าของ ส่วน ใหญ่ ได้  

โอน ไป ให้ กับ ผู้ เช่า ถือ เป็น สัญญา เช่า การ เงิน สัญญา เช่า การ เงิน จะบัน ทึก เป็น ราย จ่าย ฝ่าย ทุน ด้วย มูลค่า ยุติธรรม ของ 

สินทรัพย์ ที่ เช่า หรือ มูลค่า ปัจจุบัน สุทธิ ของ จำนวน เงิน ที่ ต้อง จ่าย ตาม สัญญา เช่า แล้ว แต่ มูลค่า ใด จะ ต่ำ กว่า ภาระ ผูกพัน 

ตาม สัญญา เช่า หัก ค่า ใช้ จ่าย ทางการ เงิน จะบัน ทึก เป็น หนี้ สิน ระยะ ยาว ส่วน ดอก เบี้ย จ่าย จะบัน ทึก ใน งบ กำไร ขาดทุน 

ตลอด อายุ ของ สัญญา เช่า สินทรัพย์ ที่ ได้ มา ตาม สัญญา เช่า การ เงิน จะ คิด ค่า เสื่อม ราคา ตลอด อายุ การ ใช้ งาน ของ 

สินทรัพย์ ที่ เช่า หรือ อายุ ของ สัญญา เช่า แล้ว แต่ ระยะ เวลา ใด จะ ต่ำ กว่า

 ข) สัญญา เช่า ดำเนิน งาน

  สัญญา ระยะ ยาว เพื่อ เช่า สินทรัพย์ โดยที่ ความ เสี่ยง และ ผล ตอบแทน ของ ความ เป็น เจ้าของ ส่วน ใหญ่ ยัง คง 

อยู่ กับ ผู้ ให้ เช่า จะ จัด เป็น สัญญา เช่า ดำเนิน งาน เงิน ที่ ต้อง จ่าย ภาย ใต้ สัญญา เช่า ดำเนิน งาน สุทธิ จาก สิ่ง ตอบแทน จูงใจ 

 ที่ ได้ รับ จาก ผู้ ให้ เช่า จะบัน ทึก ใน งบ กำไร ขาดทุน โดย ใช้ วิธี เส้น ตรง ตลอด อายุ ของ สัญญา เช่า นั้น

  ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกิด ขึ้น จาก การ ยกเลิก สัญญา เช่า ดำเนิน งาน ก่อน หมด อายุ การ เช่า เช่น เบี้ย ปรับ ที่ ต้อง จ่าย 

ให้ แก่ ผู้ ให้ เช่า จะบัน ทึก เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน รอบ ระยะ เวลา บัญชี ที่ การ ยกเลิก นั้น เกิด ขึ้น

4.14  เงิน ตรา ต่าง ประเทศ

  รายการ ที่ เป็น เงิน ตรา ต่าง ประเทศ แปลง ค่า เป็น เงิน บาท โดย ใช้ อัตรา แลก เปลี่ยน ณ วัน ที่ เกิด รายการ 

สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ที่ เป็น ตัว เงิน ซึ่ง อยู่ ใน สกุล เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ได้ แปลง ค่า เป็น เงิน บาท โดย ใช้ อัตรา แลก เปลี่ยน  

ณ วัน ที่ ใน งบดุล 

  กำไร และ ขาดทุน ท่ี เกิด จาก การ เปล่ียนแปลง ใน อัตรา แลก เปล่ียน ได้ รวม อยู่ ใน การ คำนวณ ผล การ ดำเนิน งาน

4.15 การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์

  ทุก วัน ที่ ใน งบดุล บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย จะ ทำการ ประเมิน การ ด้อย ค่า ของ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ หรือ 

สินทรัพย์ ที่ ไม่มี ตัว ตน อื่น ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย หาก มี ข้อ บ่ง ชี้ ว่า สินทรัพย์ ดัง กล่าว อาจ ด้อย ค่า และ จะ ทำการ 

ประเมิน การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม เป็น ราย ปี บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย รับ รู้ ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า เมื่อ มูลค่า ที่ คาด ว่า  

จะ ได้ รับ คืน ของ สินทรัพย์ มี มูลค่า ต่ำ กว่า มูลค่า ตาม บัญชี ของ สินทรัพย์ นั้น ทั้งนี้ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน หมาย 

ถึง มูลค่า ยุติธรรม หัก ต้นทุน ใน การ ขาย ของ สินทรัพย์ หรือ มูลค่า จาก การ ใช้ สินทรัพย์ แล้ว แต่ ราคา ใด จะ สูง กว่า ใน การ 

ประเมิน มูลค่า จาก การ ใช้ สินทรัพย์ บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย ประมาณ การ กระแส เงินสด ใน อนาคต ที่ กิจการ คาด ว่า จะ ได้ 

รับ จาก สินทรัพย์ และ คำนวณ คิด ลด เป็น มูลค่า ปัจจุบัน โดย ใช้ อัตรา คิด ลด ก่อน ภาษี ที่ สะท้อน ถึง การ ประเมิน ความ เสี่ยง 

ใน สภาพ ตลาด ปัจจุบัน ของ เงินสด ตาม ระยะ เวลา และ ความ เส่ียง ซ่ึง เป็น ลักษณะ เฉพาะ ของ สินทรัพย์ ท่ี กำลัง พิจารณา อยู่ 

ใน การ ประเมิน มูลค่า ยุติธรรม หัก ต้นทุน ใน การ ขาย บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย ใช้ แบบ จำลอง การ ประเมิน มูลค่า ที่ ดี ที่สุด 

ซึ่ง เหมาะ สม กับ สินทรัพย์ ซึ่ง สะท้อน ถึง จำนวน เงิน ที่ กิจการ สามารถ จะ ได้ มา จาก การ จำหน่าย สินทรัพย์ หัก ด้วย ต้นทุน  

ใน การ จำหน่าย โดย การ จำหน่าย น้ัน ผู้ ซ้ือ กับ ผู้ ขาย มี ความ รอบรู้ และ เต็มใจ ใน การ แลก เปล่ียน และ สามารถ ต่อ รอง ราคา  

กัน ได้ อย่าง เป็น อิสระ ใน ลักษณะ ของ ผู้ ที่ ไม่มี ความ เกี่ยวข้อง กัน

  บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย จะ รับ รู้ รายการ ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า ใน งบ กำไร ขาดทุน
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4.16  Employee benefits
 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are 

recognised as expenses when incurred.

4.17  Provisions
Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present obligation as 

a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be 
required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 

4.18  Income tax
 Income tax is provided in the accounts based on the taxable profits determined in accordance 

with tax legislation. 

5.  Significant accounting judgments and estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles 
at times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that 
are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures and 
actual results could differ. Significant judgments and estimates are as follows:

Leases 
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the 

management is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership 
of the leased asset has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement. 

Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and 

estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts 
and the prevailing economic condition. 

Project development costs estimation
In calculating cost of land and houses and condominium sold, the Company and its subsidiaries 

have to estimate all project development costs, comprising land and land improvement costs, design 
and construction costs, public utility costs, borrowing costs and other related costs. The management 
estimates these costs based on their business experience and revisits the estimations on a periodical 
basis or when the actual costs incurred significantly vary from the estimated costs.

4.16  ผล ประโยชน์ พนัก งาน

  บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย รับ รู้ เงิน เดือน ค่า จ้าง โบนัส และ เงิน สมทบ กองทุน ประกัน สังคม และ กองทุน สำรอง 

เลี้ยง ชีพ เป็น ค่า ใช้ จ่าย เมื่อ เกิด รายการ

4.17 ประมาณ การ หนี้ สิน

  บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย จะบัน ทึก ประมาณ การ หน้ี สิน ไว้ ใน บัญชี เม่ือ ภาระ ผูกพัน ซ่ึง เป็น ผล มา จาก เหตุการณ์  

ใน อดีต ได้ เกิด ขึ้น แล้ว และ มี ความ เป็น ไป ได้ ค่อน ข้าง แน่นอน ว่า บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย จะ เสีย ทรัพยากร เชิง เศรษฐกิจ ไป 

เพื่อ ปลดเปลื้อง ภาระ ผูกพัน นั้น และ บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย สามารถ ประมาณ มูลค่า ภาระ ผูกพัน นั้น ได้ อย่าง น่า เชื่อ ถือ 

4.18 ภาษี เงิน ได้

  บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย บันทึก ภาษี เงิน ได้ โดย คำนวณ จาก กำไร สุทธิ ทาง ภาษี ตาม กฎหมาย ภาษี อากร

5. การ ใช้ ดุลย พินิจ และ ประมาณ การ ทาง บัญชี ที่ สำคัญ

ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ท่ี รับรอง ท่ัวไป ฝ่าย บริหาร จำเป็น ต้อง ใช้ ดุลย พินิจ และ การ ประมาณ 

การ ใน เรื่อง ที่ มี ความ ไม่ แน่นอน เสมอ การ ใช้ ดุลย พินิจ และ การ ประมาณ การ ดัง กล่าว นี้ ส่ง ผล กระทบ ต่อ จำนวน เงิน ที่ 

แสดง ใน งบ การ เงิน และ ต่อ ข้อมูล ที่ แสดง ใน หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน ผล ที่ เกิด ขึ้น จริง อาจ แตก ต่าง ไป จาก จำนวน 

ที่ ประมาณ การ ไว้ การ ใช้ ดุลย พินิจ และ การ ประมาณ การ ที่ สำคัญ มี ดังนี้

สัญญา เช่า 

ใน การ พิจารณา ประเภท ของ สัญญา เช่า ว่า เป็น สัญญา เช่า ดำเนิน งาน หรือ สัญญา เช่า ทางการ เงิน ฝ่าย บริหาร ได้ ใช้ 

ดุลย พินิจ ใน การ ประเมิน เงื่อนไข และ ราย ละเอียด ของ สัญญา เพื่อ พิจารณา ว่า บริษัท ฯ ได้ โอน หรือ รับ โอน ความ เสี่ยง และ 

ผล ประโยชน์ ใน สินทรัพย์ ที่ เช่า ดัง กล่าว แล้ว หรือ ไม่

ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ของ ลูก หนี้

ใน การ ประมาณ ค่า เผ่ือ หน้ี สงสัย จะ สูญ ของ ลูก หน้ี ฝ่าย บริหาร จำเป็น ต้อง ใช้ ดุลย พินิจ ใน การ ประมาณ การ ผล ขาดทุน 

ที่ คาด ว่า จะ เกิด ขึ้น จาก ลูก หนี้ แต่ละ ราย โดย คำนึง ถึง ประสบการณ์ การ เก็บ เงิน ใน อดีต อายุ ของ หนี้ ที่ คง ค้าง และ 

สภาวะ เศรษฐกิจ ที่ เป็น อยู่ ใน ขณะ นั้น เป็นต้น

ประมาณ การ ต้นทุน การ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์

ใน การ คำนวณ ต้นทุน ขาย บ้าน พร้อม ท่ีดิน และ อาคาร ชุด บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย ต้อง ประมาณ ต้นทุน ท้ังหมด ท่ี จะ ใช้ 

ใน การ พัฒนา โครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง ต้นทุน ดัง กล่าว ประกอบ ด้วย ต้นทุน ที่ดิน และ การ ปรับปรุง ที่ดิน ต้นทุน ค่า 

ออกแบบ และ ก่อสร้าง ต้นทุน งาน สาธารณูปโภค ต้นทุน การ กู้ ยืม เพื่อ ใช้ ใน การ ก่อสร้าง โครงการ และ ค่า ใช้ จ่าย อื่น ท่ี 

เก่ียวข้อง ท้ังน้ี ฝ่าย บริหาร ได้ ประมาณ การ ต้นทุน ดัง กล่าว ข้ึน จาก ประสบการณ์ ใน การ ประกอบ ธุรกิจ โดย จะ มี การ ทบทวน 

การ ประมาณ การ ดัง กล่าว เป็น ระยะๆ หรือ เม่ือ ต้นทุน ท่ี เกิด ข้ึน จริง แตก ต่าง จาก ประมาณ การ ต้นทุน อย่าง มี สาระ สำคัญ



266

Annual Report 2008

267

รายงานประจำป ี2551

Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to consolidated financial statements
For the years ended 31 December 2008 and 2007

NextContentPrevious

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

NextContentPrevious

Land, building and equipment/Depreciation

In determining depreciation of building and equipment, the management is required to make 
estimates of the useful lives and salvage values of the Company and its subsidiaries’ building and 
equipment and to review estimate useful lives and salvage values when there are any changes. 

In addition, the management is required to review land, building and equipment for impairment on  
a periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable  
amount is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues 
and expenses relating to the assets subject to the review.

Goodwill and intangible assets

The initial recognition and measurement of goodwill and other intangible assets, and subsequent 
impairment testing, require management to make estimates of cash flows to be generated by the asset 
or the cash generating units and to choose a suitable discount rate in order to calculate the present 
value of those cash flows.

Litigation 

The Company and its subsidiaries have contingent liabilities as a result of litigation. The management 
has exercised judgment to assess of the results of the litigation and recorded certain contingent liabilities 
as at the balance sheet date. However, actual results could differ from the estimates. 

Provision for home care warrantee

In recording provision for home care warrantee, the management estimates the expenses expected 
to be incurred as a result of providing such warrantee based on past experiences of actual expenses 
claimed.

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ และ ค่า เสื่อม ราคา

ใน การ คำนวณ ค่า เสื่อม ราคา ของ อาคาร และ อุปกรณ์ ฝ่าย บริหาร จำเป็น ต้อง ทำการ ประมาณ อายุ การ ใช้ งาน 

และ มูลค่า ซาก เมื่อ เลิก ใช้ งาน ของ อาคาร และ อุปกรณ์ และ ต้อง ทบทวน อายุ การ ใช้ งาน และ มูลค่า ซาก ใหม่ หาก มี การ 

เปลี่ยนแปลง เช่น นั้น เกิด ขึ้น

นอกจาก นี้ ฝ่าย บริหาร จำเป็น ต้อง สอบ ทาน การ ด้อย ค่า ของ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ใน แต่ละ ช่วง เวลา และ บันทึก 

ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า หาก คาด ว่า มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน ต่ำ กว่า มูลค่า ตาม บัญชี ของ สินทรัพย์ นั้น ใน การ นี้ ฝ่าย 

บริหาร จำเป็น ต้อง ใช้ ดุลย พินิจ ท่ี เก่ียวข้อง กับ การ คาด การณ์ ราย ได้ และ ค่า ใช้ จ่าย ใน อนาคต ซ่ึง เก่ียว เน่ือง กับ สินทรัพย์ น้ัน

ค่า ความ นิยม และ สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน

ใน การ บันทึก และ วัด มูลค่า ของ ค่า ความ นิยม และ สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน ณ วัน ที่ ได้ มา ตลอด จน การ ทดสอบ การ 

ด้อย ค่า ใน ภาย หลัง ฝ่าย บริหาร จำเป็น ต้อง ประมาณ การ กระแส เงินสด ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ ใน อนาคต จาก สินทรัพย์ หรือ 

หน่วย ของ สินทรัพย์ ที่ ก่อ ให้ เกิด เงินสด รวม ทั้ง การ เลือก อัตรา คิด ลด ที่ เหมาะ สมใน การ คำนวณ หา มูลค่า ปัจจุบัน ของ 

กระแส เงิน สด นั้น ๆ

คดี ฟ้อง ร้อง

บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย มี หนี้ สิน ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น จาก การ ถูก ฟ้อง ร้อง เรียก ค่า เสีย หาย ซึ่ง ฝ่าย บริหาร ได้ ใช้ ดุลย พินิจ 

ใน การ ประเมิน ผล ของ คดี ที่ ถูก ฟ้อง ร้อง แล้ว และ ได้ บันทึก ประมาณ การ หนี้ สิน ดัง กล่าว ณ วัน ที่ ใน งบ การ เงิน อย่างไร 

ก็ตาม ผล ที่ เกิด ขึ้น จริง อาจ แตก ต่าง ไป จาก ที่ ได้ มี การ ประมาณ การ ไว้

สำรอง การ รับ ประกัน บ้าน และ อาคาร ชุด

ใน การ ประมาณ สำรอง การ รับ ประกัน บ้าน และ อาคาร ชุด ฝ่าย บริหาร จำเป็น ต้อง ใช้ ดุลย พินิจ ใน การ ประมาณ การ 

ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ซ่อมแซม บ้าน และ อาคาร ชุด ที่ คาด ว่า จะ เกิด ขึ้น โดย คำนึง ถึง ประสบการณ์ ใน การ ซ่อมแซม บ้าน และ 

อาคาร ชุด ให้ แก่ ลูกค้า ใน อดีต
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6.  Related party transactions

6.1 During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with 
related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of 
business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company and 
those related parties.

 (Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007 Pricing policy

Revenues from project sales Cost plus certain margin 

Subsidiaries at rates of 25% - 36%

Plus Property Co., Ltd. - - - 6,677

Touch Property Co., Ltd. - - 14,770 -

Related parties

J&W Development Co., Ltd. - 130,000 - 130,000

Related persons 57,663 11,667 43,007 11,667

Total 57,663 141,667 57,777 148,344

Rental income The same rate

Subsidiaries  as other customers

Plus Property Co., Ltd. - - 104 127

Piwattana Ltd. (formerly known 
as “Prompt Pattana 
Property Ltd.”) - - 880 369

Touch Property Co., Ltd. - - 11 6

Sansiri Land Ltd. - - 999 908

Related party Based on agreement

National Education Development  (Note 12)

 Co., Ltd. 20,560 26,670 - -

Total 20,560 26,670 1,994 1,410

6. รายการ ธุรกิจ กับ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน

6.1 ใน ระหว่าง ปี บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย มี รายการ ธุรกิจ ท่ี สำคัญ กับ บุคคล หรือ กิจการ ท่ี เก่ียวข้อง กัน รายการ ธุรกิจ 

ดัง กล่าว เป็น ไป ตาม เงื่อนไข ทางการ ค้า และ เกณฑ์ ตาม ที่ ตกลง กัน ระหว่าง บริษัท ฯ และ บุคคล หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน 

เหล่า นั้น ซึ่ง เป็น ไป ตาม ปกติ ธุรกิจ โดย สามารถ สรุป ได้ ดังนี้

(หน่วย: พัน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550 นโยบายการกำหนดราคา

รายได้จากการขายโครงการ ต้นทุนบวกส่วนเพิ่มในอัตรา

บริษัทย่อย ร้อยละ 25 - 36

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - - 6,677

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 14,770 -

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว

ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด - 130,000 - 130,000

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 57,663 11,667 43,007 11,667

รวม 57,663 141,667 57,777 148,344

ค่าเช่ารับ ในอัตราที่ให้เช่าแก่

บริษัทย่อย ลูกค้าทั่วไป

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 104 127

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ

“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ 

จำกัด”)

- - 880 369

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 11 6

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด - - 999 908

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น (หมายเหตุ 12)

ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 20,560 26,670 - -

รวม 20,560 26,670 1,994 1,410
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 (Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007 Pricing policy

Revenues from business management

Subsidiaries

S.U.N. Management Co., Ltd. - - - 1,750 Based on agreement (1)

Sansiri Venture Co., Ltd. - - 15,600 37,445 Based on agreement 
(6),  (8), (9), (10)

Related party Based on agreement (5)

J&W Development Co., Ltd. 3,058 7,066 3,058 7,066

Total 3,058 7,066 18,658 46,261

Interest income Cost of fund plus 

Subsidiaries  certain percent

Chanachai Ltd. - - 404 8,808

Rojnaruemit Ltd. - - - 3,272

Plus Property Co., Ltd. - - 75,218 19,981

Arnawat Ltd. (formerly known 
as “Sansiri Ram-Indra Ltd.”) - - 6,608 5,570

Piwattana Ltd. (formerly known 
as “Prompt Pattana Property Ltd.”) - - 31,336 19,683

Club House Property Ltd. - - - 9,159

Sansiri Venture Co., Ltd. - - - 3,246

Red Lotus Properties Ltd. - - 931 2,379

Papanan Ltd. - - 397 5,370

Pacific Challenge Holding Co., Ltd. - - 3,077 3,773

Total - - 117,971 81,241

Construction and material cost

Subsidiaries

Plus Property Co., Ltd. - - 1,519 6,840 Based on agreement (4)

Touch Property Co., Ltd. - - 24 1,700 Based on agreement  
in normal course of 
business

(หน่วย: พัน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550 นโยบายการกำหนดราคา

รายรับค่าบริการธุรกิจ

บริษัทย่อย

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด - - - 1,750 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (1)

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด - - 15,600 37,445 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน 
(6) (8) (9) (10)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว 
ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

3,058 7,066 3,058 7,066 ตามสัญญาท่ีตกลง 
ร่วมกัน (5)

รวม 3,058 7,066 18,658 46,261

ดอกเบี้ยรับ ต้นทุนการกู้ยืมบวกส่วนเพ่ิม

บริษัทย่อย  

บริษัท ชนชัย จำกัด - - 404 8,808

บริษัท โรจน์นฤมิต จำกัด - - - 3,272

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 75,218 19,981

บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมชื่อ

“บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”) - - 6,608 5,570

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ

“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด”) - - 31,336 19,683

บริษัท คลับเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - - 9,159

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด - - - 3,246

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ 

จำกัด

- - 931 2,379

บริษัท ปภานัน จำกัด - - 397 5,370

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลด้ิง จำกัด - - 3,077 3,773

รวม - - 117,971 81,241

ค่างานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

บริษัทย่อย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 1,519 6,840 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (4)

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 24 1,700 ตามสัญญาปกติธุรกิจทั่วไป



272

Annual Report 2008

273

รายงานประจำป ี2551

Sansiri Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to consolidated financial statements
For the years ended 31 December 2008 and 2007

NextContentPrevious

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

NextContentPrevious

 (Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements Pricing policy

2008 2007 2008 2007

Related parties Based on agreement in 
normal course of business

Syntech Construction Plc. 50,086 446,853 7,059 -  

Decor Mart Co., Ltd. 29,289 273,269 17,373 170,879

Grand Homemart Co., Ltd. 201,453 40,131 119,822 21,521

General Engineering Plc. 87,763 53,677 14,155 27,312

Total 368,591 813,930 159,952 228,252

Project management fee Based on agreement 
(2) (7)

Subsidiary

Plus Property Co., Ltd. - - 23,016 26,832

Total - - 23,016 26,832

Commission expense Based on agreement (3)

Subsidiary

Plus Property Co., Ltd. - - 112,636 132,945

Total - - 112,636 132,945

Interest expenses 1.50 - 9.12 percent 

Subsidiary per annum

S.U.N. Management Co., Ltd. - - 230 229

Related parties

Lehman Brothers Commercial 
Corporation Asia Limited - 7,650 - -

J&W Development Co., Ltd. 829 2,717 - -

Space Development Co., Ltd. 2,765 1,803 - -

Directors of subsidiary 1,419 4,836 - -

Total 5,013 17,006 230 229

(หน่วย: พัน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา

2551 2550 2551 2550

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัญญาปกติธุรกิจทั่วไป

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น 

จำกัด (มหาชน)

50,086 446,853 7,059 -

บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด 29,289 273,269 17,373 170,879

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด 201,453 40,131 119,822 21,521

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จำกัด (มหาชน)

87,763 53,677 14,155 27,312

รวม 368,591 813,930 159,952 228,252

ค่าบริหารโครงการ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (2) (7)

บริษัทย่อย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 23,016 26,832

รวม - - 23,016 26,832

ค่านายหน้า ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)

บริษัทย่อย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 112,636 132,945

รวม - - 112,636 132,945

ดอกเบี้ยจ่าย ร้อยละ 1.50 ถึงร้อยละ

บริษัทย่อย 9.12 ต่อปี

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. 

แมนเนจเม้นท์ จำกัด

- - 230 229

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Lehman Brothers Commercial 
Corporation Asia Limited

- 7,650 - -

บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว 
ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

829 2,717 - -

บริษัท สเปซ ดิเวลลอปเมนท์ 
จำกัด

2,765 1,803 - -

กรรมการของบริษัทย่อย 1,419 4,836 - -

รวม 5,013 17,006 230 229
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Directors and management’s remuneration

In 2008 and 2007, the Company and its subsidiaries paid salaries, bonus, meeting allowances and 
gratuities to their directors and management totaling Baht 127.44 million and Baht 69.97 million, 
respectively, (Separate financial statements: Baht 112.93 million and Baht 63.23 million, respectively).

Transactions, pricing policies and related contracts are as follows: -

(1)  Revenue from business services provided for a period of 3 years, following completion of 
project development which in total amount Baht 5.40 million. Of this, Baht 3.60 million was paid in 
advance and the remaining amount is payable at a rate of Baht 0.05 million per month.

(2)  Project management fees are charged at rates ranging from Baht 65,000 to Baht 332,254  
per month, depended upon the size of the project.

(3)  Commission expenses from sales of projects are charged at rates from 1.00 percent to 1.50 
percent of selling price per the contract, with payments divided between the time the customer executes 
the agreement and when the properties are transferred.

(4)  A total of Baht 3,025,465 is charged for the right to use the “Plus” and “Condo One” trademark 
for projects. The Company paid 40 percent of this in advance, on the contract date, and the remaining 
60 percent is charged monthly, over 26 months and 27 months.

(5)  Management fee income for a period of 30 months as from April 2007 is charged at Baht 
409,000 to Baht 596,000 per month. In case that the order of condominium units reach to 80 percent 
of project price, the Company will earn certain incentive of Baht 3 million and if earnings before 
interest expenses and income tax of the project excess specified amounts, the Company will receive 
profit sharing as agreed rate.

(6)  Management fee income starting from August 2007 to completion of project is charged at Baht 
267,500 to Baht 400,000 per month. In case that the order of condominium units reach to 80 percent 
of project price, the Company will earn certain incentive of Baht 7 million. In addition, a total of Baht 
2,659,760 is charged for the right to use the “SIRI on 8” trademark.

(7)  Management fee for “Saran Sport Club” for 2 years periods, starting from November 2006, is 
charged at Baht 60,000 per month.

ค่า ตอบแทน กรรมการ และ ผู้ บริหาร

ใน ปี 2551 และ 2550 บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย ได้ จ่าย เงิน เดือน โบนัส ค่า เบี้ย ประชุม และ เงิน บำเหน็จ ให้ แก่ 

กรรมการ และ ผู้ บริหาร เป็น จำนวน เงิน 127.44 ล้าน บาท และ 69.97 ล้าน บาท ตาม ลำดับ (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 

112.93 ล้าน บาท และ 63.23 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

ลักษณะ รายการ นโยบาย การ กำหนด ราคา และ สัญญา ที่ เกี่ยวข้อง มี ดังนี้

(1) ราย ได้ ค่า บริหาร โครงการ ภาย หลัง การ พัฒนา โครงการ สำหรับ ระยะ เวลา 3 ปี คิด ค่า บริหาร ทั้ง สิ้น 5.40 

ล้าน บาท โดย ชำระ ล่วง หน้า 3.60 ล้าน บาท และ ส่วน ที่ เหลือ ชำระ ใน อัตรา เดือน ละ 0.05 ล้าน บาท

(2) ค่า บริหาร โครงการ คิด ค่า บริการ ธุรกิจ เป็น ราย เดือน ใน อัตรา ประมาณ เดือน ละ 65,000 บาท ถึง 332,254 บาท 

ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ ขนาด ของ แต่ละ โครงการ

(3) ค่า นาย หน้า จ่าย จาก การ ขาย โครงการ คิด ใน อัตรา ร้อย ละ 1.00 ถึง 1.50 ของ ราคา ขาย ตาม สัญญา โดย แบ่ง 

ชำระ เมื่อ ลูกค้า ทำ สัญญา และ เมื่อ มี การ โอน อสังหาริมทรัพย์

(4) ค่า สิทธิ จาก การ ใช้ ช่ือ ทางการ ค้า “PLUS” และ “Condo One” ใน การ ทำ โครงการ คิด ใน ราคา 3,025,465 บาท 

โดย แบ่ง ชำระ ร้อย ละ 40 ใน วัน ทำ สัญญา ส่วน ที่ เหลือ ร้อย ละ 60 แบ่ง ชำระ เป็น ราย เดือน 26 เดือน และ 27 เดือน

(5) ราย ได้ ค่า บริหาร โครงการ ใน อัตรา เดือน ละ 409,000 บาท ถึง 596,000 บาท สำหรับ ระยะ เวลา 30 เดือน 

นับ จาก เดือน เมษายน 2550 และ ใน กรณี ที่ มี ผู้ จอง ห้อง ชุด ใน มูลค่า เท่ากับ ร้อย ละ 80 ของ ราคา ซื้อ ขาย ห้อง ชุด ทั้งหมด 

บริษัท ฯ จะ ได้ รับ ค่า ตอบแทน เพิ่ม เติม เป็น จำนวน 3 ล้าน บาท และ หาก ผล การ ดำเนิน งาน ของ โครงการ มี กำไร สุทธิ 

ก่อน ภาษี เงิน ได้ นิติบุคคล และ ดอก เบี้ย จ่าย สูง กว่า ที่ กำหนด ไว้ บริษัท ฯ จะ ได้ รับ ส่วน แบ่ง กำไร ใน อัตรา ที่ ตกลง กัน

(6) ราย ได้ ค่า บริหาร โครงการ ใน อัตรา เดือน ละ 267,500 บาท ถึง 400,000 บาท เริ่ม ตั้ง แต่ เดือน สิงหาคม 2550 

จนถึง วัน ที่ พัฒนา โครงการ แล้ว เสร็จ และ ใน กรณี ที่ มี การ จอง ห้อง ชุด ใน มูลค่า เท่ากับ ร้อย ละ 80 ของ ราคา ซื้อ ขาย 

ห้อง ชุด ทั้งหมด บริษัท ฯ จะ ได้ รับ ค่า บริหาร โครงการ เพิ่ม เติม เป็น จำนวน 7 ล้าน บาท นอกจาก นี้ ค่า สิทธิ จาก การ ใช้ 

เครื่องหมายการค้า “SIRI on 8” คิด ใน ราคา 2,659,760 บาท

(7) ค่า บริหาร งาน สโมสร สราญ สปอร์ต คลับ สำหรับ ระยะ เวลา 2 ปี เริ่ม ตั้ง แต่ เดือน พฤศจิกายน 2549 คิด 

ค่า บริการ เป็น ราย เดือน ใน อัตรา เดือน ละ 60,000 บาท
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(8)  Management fee income starting from October 2007 to completion of project is charged at 
Baht 300,000 per month. In case that the order of condominium units reach to 80 percent of  
project price, the Company will earn certain incentive of Baht 10 million. In addition, a total of Baht 
6,225,115 is charged for the right to use the “Privé By Sansiri” trademark.

(9) Management fee income starting from October 2007 to completion of project is charged at 
Baht 350,000 per month. In case that the order of condominium units reach to 80 percent of project  
price, the Company will earn certain incentive of Bath 15 million. In addition, a total of Baht 7,982,812 
is charged for the right to use the “39 by Sansiri” trademark.

(10) Management fee income starting from November 2007 to completion of project is charged 
at Baht 250,000 per month. In case that the order of condominium units reach to 80 percent of project  
price, the Company will earn certain incentive of Baht 1.5 million. In addition a total of Baht 1,587,026 
is charged for the right to use the “Preen by Sansiri” trademark.

The relationships between the Company, subsidiaries and their related parties are summarised below: -

Name of related parties Relationship
Syntec Construction Plc.(3) Common shareholder of the Company

Lehman Brothers Commercial Corporation 
Asia Limited

Shareholder of KNP Investments Pte. Ltd., who is a  
shareholder of Siri Phuket Ltd. (the Company sold  
investment in Siri Phuket Ltd. to KNP in December 2007)

Regency One Co., Ltd. Held by Chanachai Ltd.

Univentures Asset Management Co., Ltd. Shareholder of S.U.N. Management Co., Ltd.

Prestige Gift and Premium Co., Ltd. Shareholder of S.U.N. Management Co., Ltd.

Univentures Plc. Shareholder of Univentures Asset Management  
Co., Ltd. and Forward Systems Co., Ltd.

Forward Systems Co., Ltd. Common shareholder with Univentures Asset  
Management Co., Ltd.

J & W Development Co., Ltd.(1) Shareholder of Plus Property Venture Co., Ltd.

Décor Mart Co., Ltd.(1) One of director is a major shareholder of J&W  
Development Co., Ltd.

Space Development Co., Ltd.(1) Shareholder of Plus Property Space Co., Ltd. and  
Sansiri Venture Co., Ltd.

Grand Homemart Co., Ltd.(1) Common director with J&W Development Co., Ltd.

National Education Development Co., Ltd.(1) Common director with J&W Development Co., Ltd.

General Engineering Plc.(2) Common director with the Company

(8) ราย ได้ ค่า บริหาร โครงการ ใน อัตรา เดือน ละ 300,000 บาท เริ่ม ตั้ง แต่ เดือน ตุลาคม 2550 จนถึง วัน ที่ พัฒนา  

โครงการ แล้ว เสร็จ และ ใน กรณี ท่ี มี การ จอง ห้อง ชุด ใน มูลค่า เท่ากับ ร้อย ละ 80 ของ ราคา ซ้ือ ขาย ห้อง ชุด ท้ังหมด บริษัท ฯ 

 จะ ได้ รับ ค่า บริหาร โครงการ เพิ่ม เติม เป็น จำนวน 10 ล้าน บาท นอกจาก นี้ ค่า สิทธิ จาก การ ใช้ เครื่องหมายการค้า 

“Prive’ By Sansiri” คิด ใน ราคา 6,225,115 บาท

(9) ราย ได้ ค่า บริหาร โครงการ ใน อัตรา เดือน ละ 350,000 บาท เริ่ม ตั้ง แต่ เดือน ตุลาคม 2550 จนถึง วัน ที่ พัฒนา 

โครงการ แล้ว เสร็จ และ ใน กรณี ท่ี มี การ จอง ห้อง ชุด ใน มูลค่า เท่ากับ ร้อย ละ 80 ของ ราคา ซ้ือ ขาย ห้อง ชุด ท้ังหมด บริษัท ฯ 

จะ ได้ รับ ค่า บริหาร โครงการ เพิ่ม เติม เป็น จำนวน 15 ล้าน บาท นอกจาก นี้ ค่า สิทธิ จาก การ ใช้ เครื่องหมายการค้า 

“39 by Sansiri” คิด ใน ราคา 7,982,812 บาท

(10)  ราย ได้ ค่า บริหาร โครงการ ใน อัตรา เดือน ละ 250,000 บาท เริ่ม ตั้ง แต่ เดือน พฤศจิกายน 2550 จนถึง วัน ที่  

พัฒนา โครงการ แล้ว เสร็จ และ ใน กรณี ท่ี มี การ จอง ห้อง ชุด ใน มูลค่า เท่ากับ ร้อย ละ 80 ของ ราคา ซ้ือ ขาย ห้อง ชุด ท้ังหมด  

บริษัท ฯ จะ ได้ รับ ค่า บริหาร โครงการ เพ่ิม เติม เป็น จำนวน 1.5 ล้าน บาท นอกจาก น้ี ค่า สิทธิ จาก การ ใช้ เคร่ืองหมายการค้า 

“Preen by Sansiri” คิด ใน ราคา 1,587,026 บาท

ลักษณะ ความ สัมพันธ์ ระหว่าง บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย กับ บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน มี ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (มหาชน) จำกัด(3) มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ

Lehman Brothers Commercial 

Corporation Asia Limited

เป็นผู้ถือหุ้นของ KNP Investments Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นในบริษัท  

สิริ ภูเก็ต จำกัด (บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในบริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด 

ให้แก่ KNP ในเดือนธันวาคม 2550)

บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ชนชัย จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เพรสทีจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด 

และบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด(1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด 

บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด(1) มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว 

ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท สเปซ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด(1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด 

และบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด(1) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท เนช่ันแนล เอ็ดยูเคช่ัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(1) มกีรรมการร่วมกันกับบริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)(2) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ
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(1) Due to the Company’s investment in Plus Property Venture Co., Ltd., Plus Property Space Co., Ltd.  
and Sansiri Venture Co., Ltd. resulting in 100 percent shareholding of paid-up capital of those companies  
since September 2008, J&W Development Co., Ltd. and Space Development Co., Ltd. and their related 
companies are not related to the Company since then.

(2) Since there was a change in the Company’s directors in April 2008, General Engineering Plc. is 
not related to the Company since then.

(3) As Natural Park Plc. reduced the percentage of shareholding in the Company’s paid up capital 
to 4.26% (as at 9 April 2008, closed date of share transfer), Natural Park Plc. and Syntec Construction 
Plc. (held by Natural Park Plc.) are not the Company’s related party since then.

6.2 The balances of the accounts as at 31 December 2008 and 2007 between the Company and 
those related companies are as follows: -

 (Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007

Accounts receivable, note receivables 
and unbilled completed works

Accounts receivable

Subsidiaries

Plus Property Co., Ltd. - - 205 10

Chanachai Ltd. - - 71 -

Sansiri Land Ltd. - - 85 16

Piwattana Ltd. (formerly known as  
“Prompt Pattana Property Ltd.”) - - - 54

Touch Property Co., Ltd. - - 1 2

Sansiri Venture Co., Ltd. - - 268 36,000

Papanan Ltd. - - 2 -

Total - - 632 36,082

Unbilled completed work

Subsidiary

Touch Property Co., Ltd. - - 5,861 -

Related parties

Related persons 2,100 - 992 -

Total 2,100 - 6,853 -

Total 2,100 - 7,485 36,082

(1)เน่ือง จา กบ ริษัทฯ  ได้ ซ้ือ เงิน ลงทุน ใน บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ต้ี เวน เจ อร์ จำกัด บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ต้ี สเปซ 
จำกัด และ บริษัท แสน สิริ เวน เจ อร์ จำกัด จาก บริษัท เจ แอนด์ ดับ บ ลิว ดิเวลลอป เมน ท์ จำกัด และ บริษัท 
สเปซ ดิเวลลอป เมน ท์ จำกัด ซึ่ง ทำ ให้ บริษัท ฯ  มี สัดส่วน การ ถือ หุ้น ใน บริษัท ดัง กล่าว ใน อัตรา ร้อย ละ 100 ของ ทุน ที่ 
ออก และ ชำระ แล้ว นับ ตั้ง แต่ เดือน กันยายน 2551 ดัง นั้น บริษัท เจ แอนด์ ดับ บ ลิว ดิเวลลอป เมน ท์ จำกัด และ 
บริษัท สเปซ ดิเวลลอป เมน ท์ จำกัด รวม ท้ัง บริษัท ใน กลุ่ม จึง ไม่ ถือ เป็น บริษัท ท่ี เก่ียวข้อง กัน กับ บริษัท ฯ นับ ต้ัง แต่ วัน ดัง กล่าว

(2)บริษัท เจน เน อรัล เอน จิ เนียร ิ่ง จำกัด (มหาชน) ไม ่ถือว่า เป็น บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน กับ บริษัท ฯ เนื่องจาก ม ีการ 
เปลี่ยน กรรม กา รบ ริษัทฯ  นับ ตั้ง แต่ เดือน เมษายน 2551

(3)เน่ืองจาก บริษัท แน เชอ รัล พาร์ ค จำกัด (มหาชน) ได้ ลด สัดส่วน การ ถือ หุ้น ใน บริษัท ฯ  เหลือ ร้อย ละ 4.26 ของทุน  
ที่ ออก และ ชำระ แล้ว (ณ วัน ที่ 9 เมษายน 2551 ซึ่ง เป็น วัน ปิด สมุด ทะเบียน พัก การ โอน หุ้น) ดัง นั้น บริษัท แน เชอ รัล 
พาร์ ค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิน เท็ค คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่ง ถือ หุ้น โดย บริษัท แน เชอ รัล พาร ์ค 
จำกัด (มหาชน)) จึง ไม่ ถือ เป็น บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน กับ บริษัท ฯ  นับ ตั้ง แต่ วัน ดัง กล่าว

6.2 ยอด คง ค้าง ระหว่าง บริษัท ฯ  และ บริษัท ท่ี เก่ียวข้อง กัน ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มี ราย ละเอียด ดังน้ี

(หน่วย: พัน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับและมูลค่างานที่เสร็จ
ยังไม่ได้เรียกเก็บ

ลูกหนี้การค้า

บริษัทย่อย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 205 10

บริษัท ชนชัย จำกัด - - 71 -

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด - - 85 16

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”) - - - 54

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 1 2

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด - - 268 36,000

บริษัท ปภานัน จำกัด - - 2 -

รวม - - 632 36,082

มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

บริษัทย่อย

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 5,861 -

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2,100 - 992 -

รวม 2,100 - 6,853 -

รวม 2,100 - 7,485 36,082
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

NextContentPrevious

(หน่วย: พัน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

เงินล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - 15,805 - 19

บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด - 4,212 - 2,016

บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด - - - 6,397

รวม - 20,017 - 8,432

ลูกหนี้อื่น

บริษัทย่อย

บริษัท ชนชัย จำกัด - - - 37,010

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 

“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”) - - 24,775 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - 392 - 392

รวม - 392 24,775 37,402

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย

บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมชื่อ 

“บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”) - - 973,877 929,117

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 1,090,000 585,000

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 

“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”)

- - 911,118 831,116

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 218,000 133,500

บริษัท ปภานัน จำกัด - - 248,325 213,325

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด - - 45,000 45,500

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด 8,850 8,850 - -

บริษัท เพรสทีจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด 5,850 5,850 - -

บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จำกัด 5,000 5,000 - -

รวม 19,700 19,700 3,486,320 2,737,558

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,000) (5,000) (401,945) (233,797)

สุทธิ 14,700 14,700 3,084,375 2,503,761

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated financial 

statements
Separate financial 

statements
2008 2007 2008 2007

Advance for subcontractors
Related parties
Syntec Construction Plc. - 15,805 - 19
Décor Mart Co., Ltd. - 4,212 - 2,016
Grand Homemart Co., Ltd. - - - 6,397
Total - 20,017 - 8,432
Other receivables
Subsidiaries
Chanachai Ltd. - - - 37,010
Piwattana Ltd. (formerly known as  
“Prompt Pattana Property Ltd.”) - - 24,775 -
Related party
Syntec Construction Plc. - 392 - 392
Total - 392 24,775 37,402
Loans to related parties
Subsidiaries
Arnawat Ltd. (formerly known as  
“Sansiri Ram-Indra Ltd.”)

- - 973,877 929,117

Plus Property Co., Ltd. - - 1,090,000 585,000
Piwattana Ltd. (formerly known as  
“Prompt Pattana Property Ltd.”)

- - 911,118 831,116

Red Lotus Properties Ltd. - - 218,000 133,500
Papanan Ltd. - - 248,325 213,325
Pacific Challenge Holding Co., Ltd. - - 45,000 45,500
Related parties
Univentures Asset Management Co., Ltd. 8,850 8,850 - -
Prestige Gift & Premium Co., Ltd. 5,850 5,850 - -
Regency One Co., Ltd. 5,000 5,000 - -
Total 19,700 19,700 3,486,320 2,737,558
Less: Allowance for doubtful accounts (5,000) (5,000) (401,945) (233,797)
Net 14,700 14,700 3,084,375 2,503,761
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บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

NextContentPrevious

During the current year, the Company recorded allowance for doubtful accounts of loans to  
Papanan Ltd. Baht 168.15 million (2007: Papanan Ltd., Pacific Challenge Holding Co., Ltd. and  
Arnawat Ltd. (formerly known as “Sansiri Ram-Indra Ltd.”) totaling Baht 150.68 million).

 (Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Interest receivables
Subsidiaries
Arnawat Ltd. (formerly known 
as “Sansiri Ram-Indra Ltd.”) - - 13,006 11,973
Piwattana Ltd. (formerly known 
as “Prompt Pattana Property Ltd.”) - - 14,516 13,528
Red Lotus Properties Ltd. - - 2,918 1,987
Papanan Ltd. - - 3,710 3,313
Related parties
Univentures Asset Management Co., Ltd. 33 33 - -
Prestige Gift & Premium Co., Ltd. 22 22 - -
Regency One Co., Ltd. 333 333 - -
Total 388 388 34,150 30,801
Less: Allowance for doubtful accounts (333) (333) - -
Net 55 55 34,150 30,801
Deposits for rent and others
Related party
Decor Mart Co., Ltd. - 3,988 - 3,424
Total - 3,988 - 3,424
Accounts payable - construction and material cost
Related parties
Syntec Construction Plc. - 31,481 - 90
Forward Systems Co., Ltd. 21 398 21 32
Decor Mart Co., Ltd. - 22,360 - 12,043
Grand Homemart Co., Ltd. - 22,474 - 11,065
General Engineering Plc. - 3,926 - 3,442
Total 21 80,639 21 26,672

ใน ระหว่าง ปี ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ บันทึก ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ของ เงิน ให้ กู้ ยืม แก่ บริษัท ป ภา นัน จำกัด จำนวน 

168.15 ล้าน บาท (2550: บริษัท ป ภา นัน จำกัด บริษัท แป ซิฟิค ชา เลน จ์ โฮ ลดิ้ง จำกัด และ บริษัท อาณา วรรธน์ 

จำกัด (เดิม ชื่อ “บริษัท แสน สิริ รามอินทรา จำกัด”) รวม จำนวน 150.68 ล้าน บาท)

 (หน่วย: พัน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัทย่อย

บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”) - - 13,006 11,973

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”) - - 14,516 13,528

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 2,918 1,987

บริษัท ปภานัน จำกัด - - 3,710 3,313

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด 33 33 - -

บริษัท เพรสทีจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด 22 22 - -

บริษัท รีเจนซี่วรรณ จำกัด 333 333 - -

รวม 388 388 34,150 30,801

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (333) (333) - -

สุทธิ 55 55 34,150 30,801

เงินมัดจำ - ค่าเช่าอาคารและอื่นๆ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด - 3,988 - 3,424

รวม - 3,988 - 3,424

เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - 31,481 - 90

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด 21 398 21 32

บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด - 22,360 - 12,043

บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด - 22,474 - 11,065

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - 3,926 - 3,442

รวม 21 80,639 21 26,672
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บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

NextContentPrevious

(หน่วย: พัน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

เงินประกันการก่อสร้าง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - 34,449 - 4,003

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - 2,374 - 94

รวม - 36,823 - 4,097

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด - - 15,300 15,300

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด - 27,200 - -

บริษัท สเปซ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด - 51,940 - -

กรรมการของบริษัทย่อย - 46,500 - -

รวม - 125,640 15,300 15,300

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1,373 71 1,373 71

รวม 1,373 71 1,373 71

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษัทย่อย

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด - - 746 516

รวม - - 746 516

เจ้าหนี้อื่น

บริษัทย่อย

บริษัท ปภานัน จำกัด - - 387 -

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด - - 144 -

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 6,634 26,092

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 453 1,378

บริษัท ชนชัย จำกัด - - - 10

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”) - - 4,319 7

รวม - - 11,937 27,487

 (Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Construction retention
Related parties
Syntec Construction Plc. - 34,449 - 4,003
General Engineering Plc. - 2,374 - 94
Total - 36,823 - 4,097
Short-term loans from related companies
Subsidiary
S.U.N. Management Co., Ltd. - - 15,300 15,300
Related parties
J&W Development Co., Ltd. - 27,200 - -
Space Development Co., Ltd. - 51,940 - -
Directors of subsidiary - 46,500 - -
Total - 125,640 15,300 15,300
Unearned income
Related party
Related persons 1,373 71 1,373 71
Total 1,373 71 1,373 71
Accrued interest
Subsidiary
S.U.N. Management Co., Ltd - - 746 516
Total - - 746 516
Other payables
Subsidiaries
Papanan Ltd. - - 387 -
Sansiri Land Ltd. - - 144 -
Plus Property Co., Ltd. - - 6,634 26,092
Touch Property Co., Ltd. - - 453 1,378
Chanachai Ltd. - - - 10
Piwattana Ltd. (formerly known 
as “Prompt Pattana Property Ltd.”)

- - 4,319 7

Total - - 11,937 27,487
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บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

NextContentPrevious

 (Unit: Thousand Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Deposits for building rental and others
Subsidiaries
Chanachai Ltd. - - 18 18
Plus Property Co., Ltd. - - 25 25
Piwattana Ltd. (formerly known 
as “Prompt Pattana Property Ltd.”) - - 441 75
Sansiri Land Ltd. - - 285 285
Total - - 769 403

6.3 During the year, movements of loans to related parties were as follow: -

(Unit: Million Baht)
Consolidated financial statements

Balance as at
1 January 

2008

During the year Balance as at
31 December 

2008Increase Decrease
Related parties
Univentures Asset Management Co., Ltd. 8.85 - - 8.85
Prestige Gift & Premium Co., Ltd. 5.85 - - 5.85
Regency One Co., Ltd. 5.00 - - 5.00

 (Unit: Million Baht)
Separate financial statements

Balance as at
1 January 

2008

During the year Balance as at
31 December 

2008Increase Decrease
Subsidiaries
Chanachai Ltd. - 39.77 (39.77) -
Arnawat Ltd. (formerly known as  
“Sansiri Ram-Indra Ltd.”) 929.12 145.46 (100.70) 973.88
Plus Property Co., Ltd. 585.00 960.00 (455.00) 1,090.00
Piwattana Ltd. (formerly known as 
“Prompt Pattana Property Ltd.”) 831.12 548.47 (468.47) 911.12
Red Lotus Properties Ltd. 133.50 84.50 - 218.00
Papanan Ltd. 213.32 35.00 - 248.32
Pacific Challenge Holding Co., Ltd. 45.50 - (0.5) 45.00

 

(หน่วย: พัน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550
เงินค้ำประกันการเช่าอาคารและอื่นๆ
บริษัทย่อย
บริษัท ชนชัย จำกัด - - 18 18
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 25 25
บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท 
พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”) - - 441 75
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด - - 285 285
รวม - - 769 403

6.3 ใน ระหว่าง ปี เงิน ให้ กู้ ยืม แก่ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน มี รายการ เคลื่อนไหว ดัง ต่อ ไป นี้

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 

มกราคม 2551

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551เพิ่มขึ้น ลดลง
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด 8.85 - - 8.85
บริษัท เพรสทีจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด 5.85 - - 5.85
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จำกัด 5.00 - - 5.00

 (หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 

มกราคม 2551

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551เพิ่มขึ้น ลดลง
บริษัทย่อย
บริษัท ชนชัย จำกัด - 39.77 (39.77) -
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมชื่อ 
บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”)

929.12 145.46 (100.70) 973.88

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 585.00 960.00 (455.00) 1,090.00
บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 
บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”) 831.12 548.47 (468.47) 911.12
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 133.50 84.50 - 218.00
บริษัท ปภานัน จำกัด 213.32 35.00 - 248.32
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด 45.50 - (0.5) 45.00

(หน่วย: พัน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550
เงินค้ำประกันการเช่าอาคารและอื่นๆ
บริษัทย่อย
บริษัท ชนชัย จำกัด - - 18 18
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - - 25 25
บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท 
พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”) - - 441 75
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด - - 285 285
รวม - - 769 403

6.3 ใน ระหว่าง ปี เงิน ให้ กู้ ยืม แก่ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน มี รายการ เคลื่อนไหว ดัง ต่อ ไป นี้

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 

มกราคม 2551

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551เพิ่มขึ้น ลดลง
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด 8.85 - - 8.85
บริษัท เพรสทีจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด 5.85 - - 5.85
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จำกัด 5.00 - - 5.00

 (หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 

มกราคม 2551

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551เพิ่มขึ้น ลดลง
บริษัทย่อย
บริษัท ชนชัย จำกัด - 39.77 (39.77) -
บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมชื่อ 
บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”)

929.12 145.46 (100.70) 973.88

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 585.00 960.00 (455.00) 1,090.00
บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 
บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”) 831.12 548.47 (468.47) 911.12
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 133.50 84.50 - 218.00
บริษัท ปภานัน จำกัด 213.32 35.00 - 248.32
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด 45.50 - (0.5) 45.00
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 As at 31 December 2008, loans to related parties are clean loans, due for repayment at call, 
and carried interest at rates of 1.50 - 7.25 percent per annum (2007: 1.50 - 7.25 percent per annum).

 As at 31 December 2008 and 2007, the Company and its subsidiaries have ceased recognition 
of interest on principal of loans to related parties amounting to Baht 19.70 million because of default 
on interest payment for three consecutive installments (Separate financial statement: Baht 2,292.32  
million and Baht 2,107.06 million, respectively).

6.4 During the year, movements of loans from related parties were as follow: -

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements

Balance as at
1 January 

2008

During the year Balance as at
31 December 

2008Increase Decrease

Related parties

J&W Development Co., Ltd. 27.20 - (27.20) -

Space Development Co., Ltd. 51.94 16.35 (68.29) -

Directors of subsidiary 46.50 - (46.50) -

(Unit: Million Baht)

Separate financial statements

Balance as at
1 January 

2008

During the year Balance as at
31 December 

2008Increase Decrease

Subsidiary

S.U.N. Management Co., Ltd. 15.30 - - 15.30

 
 As at 31 December 2008, loans from related parties comprise clean loans, due at call and  

carrying interest at rates of 1.50 percent per annum (2007: 1.50 - 9.12 percent per annum).

 ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2551 เงิน ให้ กู้ ยืม แก่ กิจการ ท่ี เก่ียวข้อง กัน เป็น เงิน ให้ กู้ ยืม ท่ี ไม่มี หลัก ประกัน ครบ กำหนด 

ชำระ เมื่อ ทวงถาม และ คิด ดอก เบี้ย ใน อัตรา ร้อย ละ 1.50 - 7.25 ต่อ ปี (2550: ร้อย ละ 1.50 - 7.25 ต่อ ปี)

 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย ได้ หยุด รับ รู้ ราย ได้ ดอก เบี้ย จาก เงิน ต้น ของ 

เงิน ให้ กู้ ยืม แก่ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน จำนวน 19.70 ล้าน บาท เนื่องจาก การ ผิดนัด ชำระ ดอก เบี้ย เกิน กว่า 3 งวด 

ติดต่อ กัน (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 2,292.32 ล้าน บาท และ 2,107.06 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

6.4 ใน ระหว่าง ปี เงิน กู้ ยืม จาก กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน มี รายการ เคลื่อนไหว ดัง ต่อ ไป นี้

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 1 

มกราคม 2551

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 27.20 - (27.20) -

บริษัท สเปซ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด 51.94 16.35 (68.29) -

กรรมการของบริษัทย่อย 46.50 - (46.50) -

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 1 

มกราคม 2551

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัทย่อย

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด 15.30 - - 15.30

 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 เงิน กู้ ยืม จาก กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน เป็น เงิน กู้ ยืม ที่ ไม่มี หลัก ประกัน ครบ กำหนด 

ชำระ เมื่อ ทวงถาม และ คิด ดอก เบี้ย ใน อัตรา ร้อย ละ 1.50 ต่อ ปี (2550: ร้อย ละ 1.50 - 9.12 ต่อ ปี)
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6.5 Guarantees to related companies

 As at 31 December 2008 and 2007, the Company and its subsidiaries have the following  
obligations in respect of guarantees provided to financial institutions for loans facilities: -

(Unit: Million Baht)

Guarantor Guarantee 2008 2007

Sansiri Plc. Chanachai Ltd. 930 262

Arnawat Ltd. (formerly known as 
“Sansiri Ram-Indra Ltd.”) 1,380 510

Piwattana Ltd. (formerly known as 
“Prompt Pattana Property Ltd.”) 3,118 1,381

Red Lotus Properties Ltd. 162 253

Sansiri Venture Co., Ltd. 1,349 809

Total 6,939 3,215

Plus Property Co., Ltd. Plus Property Venture Co., Ltd. - 103

Sansiri Land Ltd. 16 13

Plus Property Space Co., Ltd. 528 269

Total 544 385

Piwattana Ltd. 
(formerly known as “Prompt 
Pattana Property Ltd.”)

Sansiri Plc. 790 -

Arnawat Ltd. (formerly known as 
“Sansiri Ram-Indra Ltd.”) 1,300 510

Total 2,090 510

Club House Property Ltd. Arnawat Ltd. (formerly known as 
“Sansiri Ram-Indra Ltd.”) - 510

Piwattana Ltd. (formerly known as 
“Prompt Pattana Property Ltd.”) - 687

Total - 1,197

Arnawat Ltd. (formerly known
as “Sansiri Ram-Indra Ltd.”)

Piwattana Ltd. (formerly known as  
“Prompt Pattana Property Ltd.”) 600 987

J&W Development Co., Ltd. Plus Property Venture Co., Ltd. - 99

Space Development Co., Ltd. Plus Property Space Co., Ltd. - 259

Sansiri Venture Co., Ltd. - 540

Total - 799

6.5 การ ค้ำ ประกัน บริษัท ที่ เกี่ยวข้อง กัน

 

 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย มี ภาระ การ ค้ำ ประกัน วงเงิน กู ้ยืม ของ บริษัท 

ที ่เกี่ยวข้อง กัน ดังนี้

(หน่วย: ล้าน บาท)

ผู้ค้ำประกัน ผู้ถูกค้ำประกัน 2551 2550

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชนชัย จำกัด 930 262

บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”) 1,380 510

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด”) 3,118 1,381

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 162 253

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด 1,349 809

รวม 6,939 3,215

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี เวนเจอร์ จำกัด - 103

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด 16 13

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด 528 269

รวม 544 385

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท พร้อมพัฒนา 
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 790 -

บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมชื่อ
“บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”) 1,300 510

รวม 2,090 510

บริษัท คลับเฮ้าส์ 
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”) - 510

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ
“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด”) - 687

รวม - 1,197

บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมช่ือ 
“บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”)

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ
“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด”) 600 987

บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว 
ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ 
จำกัด - 99

บริษัท สเปซ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด - 259

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด - 540

รวม - 799
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7. Cash and cash equivalents
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Cash and deposits at financial institutions 2,040.35 1,859.41 1,178.27 1,148.44
Less: Current investments (40.93) (35.63) (29.05) (28.23)
 Deposits at financial institutions  
 subject to restrictions (23.79) (18.71) (3.73) (3.73)
Cash and cash equivalents 1,975.63 1,805.07 1,145.49 1,116.48

As at 31 December 2008 and 2007, restricted deposits at financial institutions of the Company and 
its subsidiaries have been pledged as collateral for guarantees facilities issued by banks on behalf of 
the Company and its subsidiaries.

8.  Accounts receivable, notes receivable and unbilled completed work

Accounts receivable, notes receivable and unbilled completed work as at 31 December 2008 and 
2007 presented as follows: -

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007

Unbilled completed work 2,047.85 2,179.58 1,160.43 693.24

Notes receivable 83.42 30.65 - -

Service receivables 57.59 59.56 12.51 51.92

Installment accounts receivable 49.35 37.11 26.84 15.09

Total 2,238.21 2,306.90 1,199.78 760.25

Less: Allowance for doubtful accounts (17.99) (11.42) (0.73) (1.37)

Accounts receivable, notes receivable 
and unbilled completed work - net 2,220.22 2,295.48 1,199.05 758.88

Sales with signed agreements 58,542.18 45,373.33 33,820.52 25,344.54

Total project sales 75,077.38 56,818.65 44,529.27 31,123.10

The ratio of sales with signed 
agreements to total project sales 77.98% 79.86% 75.95% 81.43%

7. เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า เงินสด
(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2,040.35 1,859.41 1,178.27 1,148.44

หัก: เงินลงทุนชั่วคราว (40.93) (35.63) (29.05) (28.23)

 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ำประกัน (23.79) (18.71) (3.73) (3.73)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,975.63 1,805.07 1,145.49 1,116.48

ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงิน ฝาก สถาบัน การ เงิน ขอ งบ ริษัทฯ  และ บริษัท ย่อย ท่ี ติด ภาระค้ำ ประกัน 

ข้าง ต้น ได้ นำ ไป ค้ำ ประกัน หนังสือ ค้ำ ประกัน ที่ ออก โดย ธนาคาร ใน นาม ขอ งบ ริษัทฯ  และ บริษัท ย่อย

8. ลูก หนี้ การ ค้า ตั๋ว เงิน รับ และ มูลค่า งาน ที่ เสร็จ ยัง ไม่ ได้ เรียก เก็บ

ลูก หนี้ การ ค้า ตั๋ว เงิน รับ และ มูลค่า งาน ที่ เสร็จ ยัง ไม่ ได้ เรียก เก็บ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

ประกอบ ด้วย

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ 2,047.85 2,179.58 1,160.43 693.24

ตั๋วเงินรับ 83.42 30.65 - -

ลูกหนี้ค่าบริการ 57.59 59.56 12.51 51.92

ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ 49.35 37.11 26.84 15.09

รวม 2,238.21 2,306.90 1,199.78 760.25

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17.99) (11.42) (0.73) (1.37)

รวมลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับและมูลค่า 

งานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ 2,220.22 2,295.48 1,199.05 758.88

มูลค่าการซื้อขายที่ได้มีการทำสัญญาแล้ว 58,542.18 45,373.33 33,820.52 25,344.54

ยอดขายรวมของโครงการ 75,077.38 56,818.65 44,529.27 31,123.10

อัตราส่วนของมูลค่าซื้อขายที่ได้มีการทำสัญญา 77.98% 79.86% 75.95% 81.43%
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Unbilled completed work and unearned income presented as follows: -
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Installments due 45,564.26 31,852.73 27,454.62 20,670.61

Less: Cash received (45,514.91) (31,815.62) (27,427.78) (20,655.52)

Installment accounts receivable 49.35 37.11 26.84 15.09

Installments due 45,564.26 31,852.73 27,454.62 20,670.61

Less: Sales recognised to date (45,627.42) (31,377.81) (27,595.10) (20,113.76)

(63.16) 474.92 (140.48) 556.85

The balance consisted of: -

Unbilled completed work 2,047.85 2,179.58 1,160.43 693.24

Unearned income (1,984.69) (2,654.50) (1,019.95) (1,250.09)

Total 63.16 (474.92) 140.48 (556.85)

 
Accounts receivable, notes receivable and unbilled completed work as at 31 December 2008 and 

2007 classified by the aging of the receivable are as follows: -
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007  2008 2007

Unbilled completed work 2,047.85 2,179.58 1,160.43 693.24

Trade accounts receivable and notes

  receivable

  Not yet due 94.67 41.47 9.51 10.82

  Over due 1 - 3 months 74.16 57.55 26.99 46.55

  Over due 4 - 6 months 4.97 10.47 0.88 5.46

  Over due 7 - 12 months 4.48 7.26 1.16 2.09

  Over due over 12 months 12.08 10.57 0.81 2.09

Total 2,238.21 2,306.90 1,199.78 760.25

Less: Allowance for doubtful accounts (17.99) (11.42) (0.73) (1.37)

Net 2,220.22 2,295.48 1,199.05 758.88

มูลค่า งาน ที่ เสร็จ ยัง ไม่ ได้ เรียก เก็บ และ ค่า งวด ที่ ยัง ไม่ รับ รู้ เป็น ราย ได้

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ 45,564.26 31,852.73 27,454.62 20,670.61

หัก: เงินรับชำระแล้ว (45,514.91) (31,815.62) (27,427.78) (20,655.52)

ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ 49.35 37.11 26.84 15.09

ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ 45,564.26 31,852.73 27,454.62 20,670.61

หัก: การรับรู้รายได้ (45,627.42) (31,377.81) (27,595.10) (20,113.76)

(63.16) 474.92 (140.48) 556.85

รายการดังกล่าวประกอบด้วย

มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ 2,047.85 2,179.58 1,160.43 693.24

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ (1,984.69) (2,654.50) (1,019.95) (1,250.09)

รวม 63.16 (474.92) 140.48 (556.85)

ลูก หนี้ การ ค้า ตั๋ว เงิน รับ และ มูลค่า งาน ที่ เสร็จ ยัง ไม่ ได้ เรียก เก็บ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยก 

ตาม อายุ หนี้ ที่ ค้าง ชำระ นับ จาก วัน ที่ ถึง กำหนด ชำระ ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ 2,047.85 2,179.58 1,160.43 693.24

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ

 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 94.67 41.47 9.51 10.82

 ค้างชำระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 74.16 57.55 26.99 46.55

 ค้างชำระ 4 เดือน ถึง 6 เดือน 4.97 10.47 0.88 5.46

 ค้างชำระ 7 เดือน ถึง 12 เดือน 4.48 7.26 1.16 2.09

 ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป 12.08 10.57 0.81 2.09

รวม 2,238.21 2,306.90 1,199.78 760.25

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17.99) (11.42) (0.73) (1.37)

สุทธิ 2,220.22 2,295.48 1,199.05 758.88
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9. Property development for sale
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Land 21,018.34 16,436.83 12,027.19 9,357.97

Construction cost and others 31,898.82 24,691.63 19,776.63 16,171.11

Capitalised financial costs 1,945.33 1,527.09 1,225.83 1,054.09

Total 54,862.49 42,655.55 33,029.65 26,583.17

Less: Accumulated transfer to cost of  project (38,583.86) (28,569.11) (25,033.25) (19,751.44)

 Accumulated transfer to property

 development for rent (1,211.03) (1,210.99) (1,211.03) (1,210.99)

 Written off (123.35) - - -

Add: Amount reversed to property

    development for sale 645.44 428.81 645.44 428.81

Balance 15,589.69 13,304.26 7,430.81 6,049.55

Less: Allowance for loss on diminution 

     in value of project (72.00) (59.00) (5.00) -

Net 15,517.69 13,245.26 7,425.81 6,049.55

9.1 As at 31 December 2008 and 2007, Most of the land and construction thereon of projects of the 
Company and its subsidiaries were pledged as collateral for loans obtained from financial institutions.

9.2 As at 31 December 2008 and 2007, the estimated expense to the Company and its subsidiaries 
of development and construction for completion of the opened projects (excluding the costs of land 
and construction already recorded) is Baht 10,241.95 million and Baht 10,764.03 million, respectively 
(Separate financial statements: Baht 5,545.87 million and Baht 6,288.25 million, respectively).

9.3 During the year 2008 and 2007, the Company and its subsidiaries included borrowing costs in 
the cost of property development amounting to Baht 418.24 million and Baht 342.34 million respectively 
(Separate financial statements: Baht 171.74 million and Baht 165.59 million, respectively).

9.4 During the year 2008, the Company and Plus Property Co., Ltd. recorded allowance for 
diminution in value of project of Baht 13 million (Separate financial statement: Baht 5 million) 
(2007: Anawat Ltd. (formerly known as “Sansiri Ram-Indra Limited”) and Piwattana Ltd. (formerly 
known as “Prompt Pattana Property Limited”) recorded allowance for diminution in value of project 
of Baht 59 million because the land being developed was targeted for expropriation, and Baht 0.92 
million allowance for diminution in value of project was recorded by other subsidiaries). Such 
transaction is presented in the income statement under “Loss on diminution in value of property 
development and impairment loss on land, building and equipment” as follows:

9. ต้นทุน โครงการ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ขาย

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ที่ดิน 21,018.34 16,436.83 12,027.19 9,357.97

ค่าก่อสร้างและอื่น ๆ 31,898.82 24,691.63 19,776.63 16,171.11

ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่บันทึกเป็นต้นทุน 1,945.33 1,527.09 1,225.83 1,054.09

รวม 54,862.49 42,655.55 33,029.65 26,583.17

หัก: ส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนขายสะสม (38,583.86) (28,569.11) (25,033.25) (19,751.44)

 ส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนา

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าสะสม (1,211.03) (1,210.99) (1,211.03) (1,210.99)

 ตัดจำหน่าย (123.35) - - -

บวก: ส่วนที่โอนกลับไปเป็นต้นทุน

 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 645.44 428.81 645.44 428.81

คงเหลือ 15,589.69 13,304.26 7,430.81 6,049.55

หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ (72.00) (59.00) (5.00) -

สุทธิ 15,517.69 13,245.26 7,425.81 6,049.55

9.1 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ที่ดิน รวม ทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง ของ โครงการ ส่วน ใหญ่ ขอ งบ ริษัทฯ และ 

บริษัท ย่อย ได้ จดจำ นอง เป็น หลัก ประกัน เงิน กู้ ยืม จาก สถาบัน การ เงิน

9.2 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประมาณ การ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ พัฒนา และ ก่อสร้าง ที่ บริษัท ฯ  และ 

บริษัท ย่อย จะ ต้อง จ่าย เพิ่ม เติม ใน อนาคต เพื่อ ให้ โครงการ ที่ เปิด แล้ว เสร็จ สมบูรณ์ (ไม่ รวม ต้นทุน ของ ที่ดิน และ งาน 

ก่อสร้าง ที่ บันทึก ไป แล้ว) คิด เป็น เงิน ประมาณ 10,241.95 ล้าน บาท และ 10,764.03 ล้าน บาท ตาม ลำดับ (เฉพาะ 

ขอ งบ ริษัทฯ : 5,545.87 ล้าน บาท และ 6,288.25 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

9.3 ใน ระหว่าง ปี 2551 และ 2550 บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย ได้ รวม ต้นทุน การ กู้ ยืม เข้า เป็นต้น ทุน ใน การ พัฒนา 

โครงการ จำนวน 418.24 ล้าน บาท และ 342.34 ล้าน บาท ตาม ลำดับ (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 171.74 ล้าน บาท และ 

165.59 ล้าน บาท ตาม ลำดับ) 

9.4 ใน ระหว่าง ปี 2551 บริษัท ฯ  และ บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด ได้ บันทึก สำรอง ค่า เผื่อ การ ลด มูลค่า 

โครงการ จำนวน รวม 13 ล้าน บาท (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 5 ล้าน บาท) (2550: บริษัท อาณา วรรธน์ จำกัด (เดิม ชื่อ 

“บริษัท แสน สิริ รามอินทรา จำกัด”) และ บริษัท พิ วรรธ นา จำกัด (เดิม ชื่อ “บริษัท พร้อม พัฒนา พร็อพ เพอร์ ตี้ 

จำกัด”) ได้ บันทึก สำรอง ค่า เผื่อ การ ลด มูลค่า โครงการ เนื่องจาก ที่ดิน ที่ พัฒนา อยู่ ใน แนว เวนคืน จำนวน 59 ล้าน บาท 

และ สำรอง ค่า เผื่อ การ ลด มูลค่า โครงการ ที่ บันทึก โดย บริษัท ย่อย อื่น อีก ประมาณ 0.92 ล้าน บาท) ซึ่ง ได้ แสดง อยู่ ใน  

งบ กำไร ขาดทุน ภาย ใต้ รายการ ขาดทุน จาก การ ลด มูลค่า ต้นทุน โครงการ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และ การ ด้อย ค่า ของ 

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ดังนี้
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(Unit: Million Baht)

Consolidated financial
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Property development for sale (Note 9) 13.00 59.92 5.00 -
Property development for rent (Note 11) 3.59 11.35 3.59 11.35
Land, building and equipment (Note 13) 40.00 - - -
Total 56.59 71.27 8.59 11.35

10. Investments in subsidiaries
As at 31 December 2008 and 2007, investments in subsidiaries are as follows: -

 
(Unit: Million Baht)

Paid-up 
capital

Percentage of 
shareholding

Investment 
at cost

Allowance 
for loss on 
diminution 
in value of 
investments

Net  
investment

Subsidiaries 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Percent Percent

Directly owned

Chanachai Ltd. 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 - - 101.52 101.52

Rojnaruemit Ltd. 19.50 19.50 100 100 99.95 99.95 (98.01) (98.01) 1.94 1.94

Plus Property Co., Ltd. 600.00 600.00 100 100 610.52 610.52 - - 610.52 610.52

Sansiri Venture Co., Ltd. 3.00 3.00 100 60 177.43 2.40 - - 177.43 2.40

S.U.N. Management Co., Ltd. 10.00 10.00 51 51 5.10 5.10 - - 5.10 5.10

Arnawat Ltd. (formerly nown as 

“Sansiri Ram-Indra Ltd.”) 2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 - - 2.50 2.50

Piwattana Ltd. (formerly known 

as “Prompt Pattana 

Property Ltd.”) 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 - - 1.00 1.00

Club House Property Ltd. 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 - - 1.00 1.00

Red Lotus Properties Ltd. 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - - 20.00 20.00

Pacific Challenge Holding Co., Ltd. 2.50 2.50 85 85 2.13 2.13 - - 2.13 2.13

Papanan Ltd. 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - - 20.00 20.00

Total investment in subsidiaries 1,041.15 866.12 (98.01) (98.01) 943.14 768.11

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ 9) 13.00 59.92 5.00 -

อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า (หมายเหตุ 11) 3.59 11.35 3.59 11.35

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13) 40.00 - - -

รวม 56.59 71.27 8.59 11.35

10. เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย
เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย ตาม ที่ แสดง อยู่ ใน งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ มี ราย ละเอียด ดัง ต่อ ไป นี้

 

(หน่วย: ล้าน บาท)

ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

ค่าเผื่อผลขาดทุน 

จากเงินลงทุน เงินลงทุนสุทธิ

บริษัท 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550

(ร้อยละ)(ร้อยละ)

บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง

บริษัท ชนชัย จำกัด 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 - - 101.52 101.52

บริษัท โรจน์นฤมิต จำกัด 19.50 19.50 100 100 99.95 99.95 (98.01) (98.01) 1.94 1.94

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 600.00 600.00 100 100 610.52 610.52 - - 610.52 610.52

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด 3.00 3.00 100 60 177.43 2.40 - - 177.43 2.40

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด 10.00 10.00 51 51 5.10 5.10 - - 5.10 5.10

บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด (เดิมชื่อ 

“บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด”)

2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 - - 2.50 2.50

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 

“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ 

จำกัด”) 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 - - 1.00 1.00

บริษัท คลับเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 - - 1.00 1.00

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - - 20.00 20.00

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด 2.50 2.50 85 85 2.13 2.13 - - 2.13 2.13

บริษัท ปภานัน จำกัด 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - - 20.00 20.00

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,041.15 866.12 (98.01) (98.01) 943.14 768.11
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บริษัท ย่อย ไม่มี การ ประกาศ จ่าย เงินปันผล ใน ระหว่าง ปี 2551 และ 2550

ใน เดือน มีนาคม และ กันยายน 2551 บริษัท ฯ ได้ ซื้อ หุ้น สามัญ ของ บริษัท แสน สิริ เวน เจ อร์ จำกัด จาก บริษัท ที่ 

เกี่ยวข้อง กัน แห่ง หนึ่ง จำนวน 30,000 หุ้น และ 90,000 หุ้น ใน ราคา ทุน 43.76 ล้าน บาท และ 131.27 ล้าน บาท 

ตาม ลำดับ ทำให้ ส่วน ได้ เสีย ขอ งบ ริษัทฯ ใน บริษัท แสน สิริ เวน เจ อร์ จำกัด เพิ่ม เป็น ร้อย ละ 70 และ ร้อย ละ 100 

ตาม ลำดับ ราย ละเอียด การ ซื้อ หุ้น สามัญ ดัง กล่าว ได้ แสดง ไว้ ใน หมายเหตุ 2.2 (ฉ) และ (ช)

ใน เดือน มิถุนายน 2550 บริษัท ฯ ได้ ขาย เงิน ลงทุน ใน บริษัท แสน สิริ เวน เจ อร์ จำกัด ให้ แก่ ผู้ ร่วม ทุน ราย หน่ึง จำนวน 

120,000 หุ้น คิด เป็น สัดส่วน เงิน ลงทุน ร้อย ละ 40 ของ ทุน ที่ ออก และ เรียก ชำระ แล้ว ของ บริษัท ดัง กล่าว ใน ราคา 

1,828,800 บาท

เม่ือ วัน ท่ี 10 กรกฎาคม 2550 บริษัท ฯ ได้ ชำระ เงิน เพ่ิม ทุน ใน บริษัท โรจน์ นฤมิต จำกัด ซ่ึง เป็น บริษัท ย่อย ขอ งบ ริษัทฯ 

โดย มี สัดส่วน การ ถือ หุ้น ร้อย ละ 100 จำนวน 48 ล้าน บาท ทำให้ ทุน จด ทะเบียน และ ชำระ แล้ว ของ บริษัท โรจน์ นฤมิต 

จำกัด เพิ่ม ขึ้น จาก เดิม 30 ล้าน บาท เป็น 78 ล้าน บาท ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการ ปรับ โครงสร้าง ทุน ของ บริษัท ดัง กล่าว เพื่อ 

จะ ได้ นำ มา ใช้ ประโยชน์ ใน การ ลงทุน ใน อนาคต ซึ่ง ได้ จด ทะเบียน การ เปลี่ยนแปลง ทุน จด ทะเบียน และ ชำระ แล้ว กับ 

กระทรวง พาณิชย์ เมื่อ วัน ที่ 17 กรกฎาคม 2550 ต่อ มา บริษัท โรจน์ นฤมิต จำกัด ได้ ทำการ ลด ทุน จด ทะเบียน และ 

ชำระ แล้ว จาก 78 ล้าน บาท เป็น 19.5 ล้าน บาท ทั้งนี้ เพื่อ ล้าง ผล ขาดทุน สะสม และ ได้ จด ทะเบียน การ เปลี่ยนแปลง 

ทุน ดัง กล่าว กับ กระทรวง พาณิชย์ เมื่อ วัน ที่ 23 พฤศจิกายน 2550

เมื่อ วัน ที่ 21 สิงหาคม 2550 บริษัท ฯ ได้ ชำระ เงิน ค่า หุ้น เพิ่ม ทุน ใน บริษัท เรด โลตัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด จำนวน 

19 ล้าน บาท ทำให้ ทุน จด ทะเบียน และ ชำระ แล้ว ของ บริษัท เรด โลตัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด เพิ่ม ขึ้น จาก เดิม 1 ล้าน 

บาท เป็น 20 ล้าน บาท ทั้งนี้ บริษัท เรด โลตัส พร็อพ เพอร์ ตี้ จำกัด ได้ จด ทะเบียน การ เปลี่ยนแปลง ทุน จด ทะเบียน 

และ ชำระ แล้ว กับ กระทรวง พาณิชย์ เมื่อ วัน ที่ 22 สิงหาคม 2550

ใน เดือน ธันวาคม 2550 บริษัท ฯ ได้ ลง นาม ใน สัญญา ซื้อ ขาย เงิน ลงทุน ใน บริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด กับ KNP 

Investments Pte. Ltd. ตาม ข้อ กำหนด เกี่ยว กับ การ ใช้ สิทธิ (Option) ใน การ ซื้อ ขาย เงิน ลงทุน และ เงิน ให้ กู้ ยืม ซึ่ง 

เป็น ส่วน หนึ่ง ของ สัญญา กิจการ ร่วม ทุน ที่ บริษัท ฯ ทำ ไว้ กับ KNP Investments Pte. Ltd. (ราย ละเอียด เกี่ยว กับ สัญญา 

กิจการ ร่วม ทุน แสดง ไว้ ใน หมายเหตุ 30.5) ราคา ซ้ือ ขาย กำหนด ไว้ ท่ี 235.14 ล้าน บาท ซ่ึง บริษัท ฯ ได้ รับ ชำระ เงิน จำนวน 

57 ล้าน บาท ใน เดือน ธันวาคม 2550 และ ต่อ มา เม่ือ วัน ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท ฯ ได้ รับ ชำระ เงิน ท่ี เหลือ จำนวน 

178.14 ล้าน บาท ครบ ถ้วน (ราย ละเอียด เกี่ยว กับ การ ขาย เงิน ลงทุน แสดง ไว้ ใน หมายเหตุ 2.2 (ฎ))

ใน ระหว่าง ปี 2550 บริษัท ฯ ได้ บันทึก ค่า เผื่อ ผล ขาดทุน จาก เงิน ลงทุน ใน บริษัท โรจน์ นฤมิต จำกัด เพิ่ม เติม 

จำนวน 11.63 ล้าน บาท

No dividend declaration by subsidiaries during 2008 and 2007.

In March and September 2008, the Company acquired 30,000 ordinary shares and 90,000 ordinary 
shares, respectively, of Sansiri Venture Co., Ltd. from a related company at a price of Baht 43.76 million 
and Baht 131.27 million, respectively. As a result, the percentage of shareholding in Sansiri Venture 
Co., Ltd. increased to 70 percent and 100 percent respectively. Details of the shares acquisition is 
discussed in Note 2.2(f) and (g).

In June 2007, the Company sold its 120,000 shares or 40 percent interest in issued and paid-up 
share capital of Sansiri Venture Co., Ltd. for Baht 1,828,800 to investing partner.

On 10 July 2007, the Company paid Baht 48 million to subscribe to the additional share capital of 
Rojnaruemit Ltd (a 100 percent owned subsidiary) resulting in an increase in the registered and paid-up 
share capital of Rojnaruemit Ltd. from Baht 30 million to Baht 78 million, in order to restructure that  
company’s capital for future operation. Such company registered the change in its registered and 
paid-up share capital with the Ministry of Commerce on 17 July 2007. Subsequently, Rojnaruemit Ltd.  
decreased its registered and paid-up capital from Baht 78 million to Baht 19.5 million in order to  
eliminate its deficit, and registered the change in its registered and paid-up share capital with the  
Ministry of Commerce on 23 November 2007.

On 21 August 2007, the Company paid Baht 19 million additional share capital to Red Lotus 
Properties Ltd. resulting to increase in registered and paid-up share capital of Red Lotus Properties 
Ltd. from Baht 1 million to Baht 20 million. Such company registered the change in registered and 
paid-up share capital with the Ministry of Commerce on 22 August 2007.

In December 2007, the Company entered into an agreement to purchase an investment in Siri 
Phuket Limited from KNP Investments Pte. Ltd., in accordance with the conditions under the options 
to sell shares and loans that form part of the Joint Venture Agreement executed with KNP Investments 
Pte. Ltd. (details of the Joint Venture Agreement are discussed in Note 30.5). The selling price was set 
at Baht 235.14 million, and Baht 57 million of this was received in December 2007. Subsequently, on 
15 February 2008, the Company received the balance of Baht 178.14 million (details of the disposal 
of the investment in Siri Phuket Ltd. are discussed in Note 2.2(k)).

During the year 2007, the Company recorded additional allowance for loss on diminution in value 
of investment in Rojnaruemit Ltd. amounting to Baht 11.63 million.
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11. Property development for rent

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

Cost

Balance as at 31 December 2007 2,173.72 1,373.40

Purchases / Transfer in 14.18 6.86

Disposal / Transfer out (204.93) (204.93)

Balance as at 31 December 2008 1,982.97 1,175.33

Accumulated depreciation

Balance as at 31 December 2007 647.16 337.46

Depreciation for the year 74.37 47.45

Disposal / transfer (14.26) (14.26)

Balance as at 31 December 2008 707.27 370.65

Allowance for diminution

Balance as at 31 December 2007 11.35 11.35

Increase 3.59 3.59

Balance as at 31 December 2008 14.94 14.94

Net book value

Balance as at 31 December 2007 1,515.21 1,024.59

Balance as at 31 December 2008 1,260.76 789.74

Depreciation included in cost of project for rent 
in income statements for the year

2007 85.53 58.70

2008 74.37 47.45

 
As at 31 December 2008, the Company’s leasehold which the net book value amounted Baht 222 

million, were mortgaged to secure loans from financial institutions (2007: Baht 238 million).
During the year 2008, the Company recorded allowance for diminution in the value of property 

development for rent of Baht 3.59 million, since the expected net realisable value was lower than the 
carrying amount (2007: Baht 11.35 million).

11. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ให้ เช่า

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2,173.72 1,373.40

ซื้อ / โอนเข้า 14.18 6.86

จำหน่าย / โอนออก (204.93) (204.93)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,982.97 1,175.33

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 647.16 337.46

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 74.37 47.45

จำหน่าย / โอน (14.26) (14.26)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 707.27 370.65

ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 11.35 11.35

เพิ่มขึ้น 3.59 3.59

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 14.94 14.94

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,515.21 1,024.59

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,260.76 789.74

ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า

ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

2550 85.53 58.70

2551 74.37 47.45

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 สิทธิ การ เช่า อาคาร ขอ งบ ริษัทฯ ซึ่ง มี มูลค่า สุทธิ ตาม บัญชี จำนวน 222 ล้าน บาท ได้ 

นำ ไป จดจำ นอง เพื่อ เป็น หลัก ประกัน เงิน กู้ ยืม จาก สถาบัน การ เงิน (2550: 238 ล้าน บาท)

ใน ระหว่าง ปี 2551 บริษัท ฯ ได้ บันทึก ค่า เผื่อ การ ลด มูลค่า โครงการ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ให้ เช่า จำนวน 3.59 

ล้าน บาท เนื่องจาก มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน จาก โครงการ ต่ำ กว่า มูลค่า สุทธิ ทาง บัญชี (2550: 11.35 ล้าน บาท)
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12. Property development for rent and sale

As at 31 December 2008 and 2007, property development for rent and sale are as follows: -

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements

2008 2007

Land 58.56 58.56

Construction costs and others 272.03 293.37

Total 330.59 351.93

Less: Accumulated depreciation (28.29) (10.64)

Less: Allowance for declining in value of project (40.71) (40.71)

Net 261.59 300.58

Depreciation charged for the year 17.65 10.64

On 17 February 2006, Arnawat Ltd. (formerly known as “Sansiri Ram-Indra Ltd.”) (as lessor) 
entered into an agreement (subsequently amended on 15 March 2007) to lease a plot of land of 
approximately 27 rai and construction thereon to a company. The lessor is to conduct building 
construction and improvements in accordance with the construction plans stipulated in the agreement 
with total cost of construction, including value added tax, to be not less than Baht 257 million. The 
lessor is to transfer the construction within 1 May 2007 and if the actual construction cost exceeds 
Baht 257 million for any reasons, the lessee agrees to absorb any such additional cost. The lease 
period is for 5 years 8 months from the date the lessor hand over the property. The lessee agrees to pay 
for rental to the lessor at the following rates:-

- From 1 June 2006, the transfer date for some of the assets, to 31 January 2007, the rental charge 
is Baht 0.10 million per month, with the lessee to pay full amount of such rental on 1 February 2007.

- From 1 February 2007 to the end of the lease, the lessee agrees to pay rental totaling Baht 
151.80 million to the lessor on a quarterly basis, at a rate of Baht 5.31 million as from 1 February 2007 
to 30 April 2007 and Baht 7.71 million per quarter, commencing 1 May 2007.

At the end of the lease, the lessee agrees to buy and the lessor agrees to sell the leased assets, at a 
price of Baht 14,026 per square wah for the land, and a price equal to the cost of construction paid by 
the lessor and the lessee for the construction thereon, with the lessor agrees to transfer ownerships of 
the leased assets to the lessee on the date following the end of the lease or on another date agreed by 
between the lessor and the lessee.

12. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ให้ เช่า และ ขาย

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ต้นทุน โครงการ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ให้ เช่า และ ขาย แสดง ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม

2551 2550
ที่ดิน 58.56 58.56
ค่าก่อสร้างและอื่นๆ 272.03 293.37
รวม 330.59 351.93
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (28.29) (10.64)
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ (40.71) (40.71)
สุทธิ 261.59 300.58
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 17.65 10.64

เมื่อ วัน ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัท อาณา วรรธน์ จำกัด (เดิม ชื่อ “บริษัท แสน สิริ รามอินทรา จำกัด”) 

(ใน ฐานะ ผู้ ให้ เช่า)ได้ ทำ สัญญา เช่า กับ บริษัท แห่ง หนึ่ง และ ต่อ มา เมื่อ วัน ที่ 15 มีนาคม 2550 ได้ มี การ แก้ไข เพิ่ม เติม 

สัญญา เช่า ซึ่ง มี สาระ สำคัญ คือ ทรัพย์ สิน ที่ เช่า ประกอบ ไป ด้วย ที่ดิน เนื้อที่ ประมาณ 27 ไร่ และ อาคาร สิ่ง ปรับปรุง บน 

ที่ดิน ดัง กล่าว โดย ผู้ ให้ เช่า จะ ก่อสร้าง อาคาร และ สิ่ง ปรับปรุง ใน บริเวณ ที่ดิน ดัง กล่าว ตาม แบบ แปลน การ ก่อสร้าง ที่ ระบุ 

ใน สัญญา ซึ่ง จะ ต้อง มี มูลค่า ต้นทุน การ ก่อสร้าง อาคาร และ สิ่ง ปรับปรุง รวม ภาษี มูลค่า เพิ่ม จำนวน ไม่ น้อย กว่า 257 

ล้าน บาท โดย ผู้ ให้ เช่า จะ ต้อง ส่ง มอบ อาคาร และ สิ่ง ปรับปรุง ภายใน วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2550 และ ใน กรณี ที่ ต้นทุน การ 

ก่อสร้าง จริง สูง กว่า ค่า ก่อสร้าง ของ ผู้ ให้ เช่า ไม่ ว่า ด้วย เห ตุ ใดๆ ผู้ เช่า ตกลง เป็น ผู้รับ ผิด ชอบ ค่า ใช้ จ่าย การ ก่อสร้าง ส่วน 

เกิน ดัง กล่าว ระยะ เวลา การ เช่า มี กำหนด ไว้ ที่ 5 ปี 8 เดือน นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ ผู้ ให้ เช่า ส่ง มอบ ทรัพย์ สิน ดัง กล่าว ผู้ เช่า 

ตกลง ชำระ ค่า เช่า ให้ แก่ ผู้ ให้ เช่า ตาม อัตรา ดังนี้

- นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 มิถุนายน 2549 ซึ่ง เป็น วัน ส่ง มอบ ทรัพย์ สิน ที่ เช่า บาง ส่วน จนถึง วัน ที่ 31 มกราคม 2550 

ผู้ เช่า ตกลง ชำระ ค่า เช่า ให้ แก่ ผู้ ให้ เช่า ใน อัตรา เดือน ละ 0.10 ล้าน บาท โดย ผู้ เช่า จะ ชำระ ค่า เช่า ตลอด ระยะ เวลา ดัง กล่าว 

ใน คราว เดียว ใน วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 

- นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 จน ครบ กำหนด ระยะ เวลา การ เช่า ผู้ เช่า ตกลง ชำระ ค่า เช่า ให้ แก่ ผู้ ให้ เช่า  

เป็น จำนวน 151.80 ล้าน บาท โดย จะ ชำระ ให้ แก่ ผู้ ให้ เช่า ล่วง หน้า ทุก สาม เดือน ใน อัตรา ค่า เช่า งวด ละ 5.31 ล้าน บาท 

ใน ช่วง ระยะ เวลา การ เช่า ระหว่าง วัน ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง วัน ท่ี 30 เมษายน 2550 และ ใน อัตรา 7.71 ล้าน บาท 

สำหรับ ช่วง ระยะ เวลา ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2550 เป็นต้น ไป จน ครบ กำหนด ระยะ เวลา การ เช่า

เมื่อ ครบ กำหนด ระยะ เวลา การ เช่า ตาม สัญญา ผู้ เช่า ตกลง ซื้อ และ ผู้ ให้ เช่า ตกลง ขาย กรรมสิทธิ์ ทรัพย์ สิน ที่ เช่า 

ตาม สัญญา ทั้งหมด ให้ แก่ ผู้ เช่า ใน ราคา ที่ดิน ตาราง วา ละ 14,026 บาท และ สิ่ง ปลูก สร้าง ตาม สัญญา ทั้งหมด ใน ราคา 

เท่ากับ มูลค่า ต้นทุน การ ก่อสร้าง อาคาร และ สิ่ง ปรับปรุง ที่ ผู้ ให้ เช่า ได้ ใช้ ไป ใน การ ก่อสร้าง อาคาร และ สิ่ง ปรับปรุง และ 

รวม มูลค่า ก่อสร้าง ของ ผู้ เช่า ด้วย ผู้ ให้ เช่า ตกลง จะ ดำเนิน การ โอน กรรมสิทธิ์ ทรัพย์ สิน ที่ เช่า ให้ แก่ ผู้ เช่า ใน วัน ถัด จาก วัน 

ที่ ครบ กำหนด ระยะ เวลา การ เช่า ตาม สัญญา หรือ กำหนด วัน อื่น ที่ ผู้ ให้ เช่า และ ผู้ เช่า ตกลง จะ ขยาย ออก ไป
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13. Land, buildings and equipment
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements

Land

Building 

improvement Buildings

Fixtures and 

equipment

Motor 

vehicle

Temporary 

sales office

Construction 

in progress Total

Cost

Balance as at 31 December 2007 121.35 131.95 213.34 281.49 44.46 127.62 48.39 968.60

Purchases 0.96 0.24 - 46.09 5.50 59.57 5.18 117.54

Transfer in - 1.85 40.27 3.28 - - 10.29 55.69

Disposals - - - (4.62) (11.19) (1.64) - (17.45)

Transfer out - - - (4.28) - (3.00) (62.49) (69.77)

Balance as at 31 December 2008 122.31 134.04 253.61 321.96 38.77 182.55 1.37 1,054.61

Accumulated depreciation

Balance as at 31 December 2007 - 43.08 13.25 160.33 26.74 99.86 - 343.26

Depreciation for the year - 19.37 11.23 48.76 6.88 22.18 - 108.42

Disposals - - - (3.96) (9.11) (0.13) - (13.20)

Transfer - - - (0.96) - - - (0.96)

Balance as at 31 December 2008 - 62.45 24.48 204.17 24.51 121.91 - 437.52

Allowance for impairment loss

Balance as at 31 December 2007 26.73 - 7.56 - - - - 34.29

Increase - 40.00 - - - - - 40.00

Balance as at 31 December 2008 26.73 40.00 7.56 - - - - 74.29

Net book value

Balance as at 31 December 2007 94.62 88.87 192.53 121.16 17.72 27.76 48.39 591.05

Balance as at 31 December 2008 95.58 31.59 221.57 117.79 14.26 60.64 1.37 542.80

Depreciation for the year (included in administrative expenses)

2007 (Baht 4.19 million and Baht 2.43 million included in cost of medical spa and cost 
of hotel business, respectively, other than that included in administrative expenses) 123.92

2008 (Baht 5.16 million and Baht 3.25 million included in cost of medical spa and cost 
of hotel business, respectively, other than that included in administrative expenses) 108.42

13. ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
งานตกแต่ง 
อาคาร อาคาร

เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

สำนักงาน 
ขายชั่วคราว

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 121.35 131.95 213.34 281.49 44.46 127.62 48.39 968.60

ซื้อ 0.96 0.24 - 46.09 5.50 59.57 5.18 117.54

โอนเข้า - 1.85 40.27 3.28 - - 10.29 55.69

จำหน่าย - - - (4.62) (11.19) (1.64) - (17.45)

โอนออก - - - (4.28) - (3.00) (62.49) (69.77)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 122.31 134.04 253.61 321.96 38.77 182.55 1.37 1,054.61

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 - 43.08 13.25 160.33 26.74 99.86 - 343.26

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 19.37 11.23 48.76 6.88 22.18 - 108.42

จำหน่าย - - - (3.96) (9.11) (0.13) - (13.20)

โอน - - - (0.96) - - - (0.96)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 - 62.45 24.48 204.17 24.51 121.91 - 437.52

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 26.73 - 7.56 - - - - 34.29

เพิ่มระหว่างปี - 40.00 - - - - - 40.00

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 26.73 40.00 7.56 - - - - 74.29

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 94.62 88.87 192.53 121.16 17.72 27.76 48.39 591.05

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 95.58 31.59 221.57 117.79 14.26 60.64 1.37 542.80

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2550 (รวมอยู่ในต้นทุนกิจการเมดิคัลสปา 4.19 ล้านบาท ต้นทุนกิจการโรงแรม 2.43 ล้านบาท  

และส่วนท่ีเหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร) 123.92

2551 (รวมอยู่ในต้นทุนกิจการเมดิคัลสปา 5.16 ล้านบาท ต้นทุนกิจการโรงแรม 3.25 ล้านบาท  

และส่วนท่ีเหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร) 108.42
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(Unit: Million Baht)

Separate financial statements

Land Buildings
Fixtures and 
equipment

Motor 
vehicle

Temporary 
sales office

Construction 
in progress Total

Cost
Balance as at 31 December 2007 112.29 213.34 127.33 33.35 74.61 47.06 607.98
Purchases - - 25.55 5.22 25.86 - 56.63
Transfer in - 40.27 - - - 10.30 50.57
Disposals - - (3.06) (7.32) (0.01) - (10.39)
Transfer out - - (4.28) - - (57.36) (61.64)
Balance as at 31 December 2008 112.29 253.61 145.54 31.25 100.46 - 643.15
Accumulated depreciation
Balance as at 31 December 2007 - 13.25 91.08 22.34 64.90 - 191.57
Depreciation for the year - 11.23 19.56 5.33 16.86 - 52.98
Disposals - - (3.03) (7.32) - - (10.35)
Transfer - - (0.96) - - - (0.96)
Balance as at 31 December 2008 - 24.48 106.65 20.35 81.76 - 233.24
Allowance for impairment loss
Balance as at 31 December 2007 26.73 7.56 - - - - 34.29
Balance as at 31 December 2008 26.73 7.56 - - - - 34.29
Net book value
Balance as at 31 December 2007 85.56 192.53 36.25 11.01 9.71 47.06 382.12
Balance as at 31 December 2008 85.56 221.57 38.89 10.90 18.70 - 375.62
Depreciation for the year
2007 (Baht 2.43 million included in cost of hotel business other than that included in administrative expenses) 52.64
2008 (Baht 3.25 million included in cost of hotel business other than that included in administrative expenses) 52.98

During the year, Papanan Ltd. recorded allowance for impairment loss on building improvement 
amounting Baht 40 million.

As at 31 December 2008 and 2007, certain plant and equipment items of the Company and its 
subsidiaries have been fully depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted 
to approximately Baht 116.25 million and Baht 89.03 million, respectively (Separate financial statement: 
Baht 84.57 million and Baht 68.50 million, respectively).

As at 31 December 2008 and 2007, the Company and its subsidiaries had vehicles and equipment 
under finance lease agreements with net book values amounting to Baht 9.74 million and Baht 15.76 
million, respectively (Separate financial statement: Baht 7.66 million and Baht 10.01 million, respectively).

As at 31 December 2008, the Company’s land and construction thereon which the net book value 
amounted Baht 38.06 million, were mortgaged to secure loans from financial institutions (2007: Baht 
40.49 million).

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร
เคร่ืองตกแต่ง 
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

สำนักงาน 
ขายชั่วคราว

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 112.29 213.34 127.33 33.35 74.61 47.06 607.98

ซื้อ - - 25.55 5.22 25.86 - 56.63

โอนเข้า - 40.27 - - - 10.30 50.57

จำหน่าย - - (3.06) (7.32) (0.01) - (10.39)

โอนออก - - (4.28) - - (57.36) (61.64)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 112.29 253.61 145.54 31.25 100.46 - 643.15

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 - 13.25 91.08 22.34 64.90 - 191.57

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 11.23 19.56 5.33 16.86 - 52.98

จำหน่าย - - (3.03) (7.32) - - (10.35)

โอน - - (0.96) - - - (0.96)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 - 24.48 106.65 20.35 81.76 - 233.24

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 26.73 7.56 - - - - 34.29

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 26.73 7.56 - - - - 34.29

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 85.56 192.53 36.25 11.01 9.71 47.06 382.12

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 85.56 221.57 38.89 10.90 18.70 - 375.62

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2550 (รวมอยู่ในต้นทุนกิจการโรงแรม 2.43 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร) 52.64

2551 (รวมอยู่ในต้นทุนกิจการโรงแรม 3.25 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร) 52.98

ใน ระหว่าง ปี ปัจจุบัน บริษัท ป ภา นัน จำกัด ได้ บันทึก ค่า เผ่ือ การ ด้อย ค่า ของ งาน ตกแต่ง อาคาร จำนวน 40 ล้าน บาท

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี อาคาร และ อุปกรณ์ จำนวน หนึ่ง ซึ่ง ตัด ค่า เสื่อม 

ราคา หมด แล้ว แต่ ยัง ใช้ งาน อยู่ ราคา ทุน ของ สินทรัพย์ ดัง กล่าว มี จำนวน เงิน ประมาณ 116.25 ล้าน บาท และ 89.03 

ล้าน บาท ตาม ลำดับ (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 84.57 ล้าน บาท และ 68.50 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี ยอด คง เหลือ ของ ยาน พาหนะ และ อุปกรณ์ ซึ่ง 

ได้ มา ภาย ใต้ สัญญา เช่า ทางการ เงิน โดย มี มูลค่า สุทธิ ตาม บัญชี เป็น จำนวน เงิน 9.74 ล้าน บาท และ15.76 ล้าน บาท 

ตาม ลำดับ (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 7.66 ล้าน บาท และ10.01 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีดิน รวม ท้ัง ส่ิง ปลูก สร้าง ขอ งบ ริษัทฯ  ซ่ึง มี มูลค่า สุทธิ ตาม บัญชี จำนวน 38.06 ล้าน บาท 

ได้ นำ ไป จดจำ นอง เพื่อ เป็น หลัก ประกัน เงิน กู้ ยืม จาก สถาบัน การ เงิน (2550: 40.49 ล้าน บาท)
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14. Goodwill

 (Unit: Million Baht)
Consolidated financial 

statements
Separate financial 

statements
2008 2007 2008 2007

Balance as at 1 January - 82.80 - -
Add: Goodwill recognised during the year 266.31 - - -
Less: Allowance for impairment loss (63.29) (82.80) - -
Goodwill - net 203.02 - - -

 
During the current year, the Company recorded goodwill from business combination of Sansiri 

Venture Co., Ltd., Plus Property Venture Co., Ltd. and Plus Property Space Co., Ltd. amounting Baht 
266.31 million and recorded allowance for impairment loss amounting Baht 63.29 million.

During 2007, the Company had a revaluation of its investment in Papanan Ltd. made by independent 
appraisal, because of the existence of impairment indicators. Based on the report of the independent 
appraiser and given the competitiveness in the spa industry, the Company believes there is substantial 
uncertainty as to the expected return from its investment in that company, and therefore recorded full 
impairment allowance for the goodwill arising from business combination.

15. Intangible assets

(Unit: Million Baht)

 Consolidated financial  
statements

Separate financial 
statements

Franchise fee
Computer 
Software Total

Computer 
Software

Cost

31 December 2007 8.22 79.15 87.37 55.70

Purchase 3.30 6.21 9.51 4.28

31 December 2008 11.52 85.36 96.88 59.98

Accumulated amortisation

31 December 2007 2.36 48.08 50.44 37.26

Amortisation for the year 2.27 14.20 16.47 10.83

31 December 2008 4.63 62.28 66.91 48.09

14. ค่า ความ นิยม
(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ค่าความนิยม ณ วันที่ 1 มกราคม - 82.80 - -

บวก: ค่าความนิยมที่รับรู้เพิ่มระหว่างปี 266.31 - - -

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (63.29) (82.80) - -

ค่าความนิยม - สุทธิ 203.02 - - -

ใน ระหว่าง ปี ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ บันทึก ค่า ความ นิยม จาก การ รวม กิจการ บริษัท แสน สิริ เวน เจ อร์ จำกัด บริษัท 

พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ เวน เจ อร์ จำกัด และ บริษัท พลัส พร็อพ เพอร์ ตี้ สเปซ จำกัด รวม จำนวน 266.31 ล้าน บาท 

และ ได้ บันทึก ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม จำนวน 63.29 ล้าน บาท

ใน ระหว่าง ปี 2550 บริษัท ฯ ได้ จัด ให้ มี การ ประเมิน มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน ของ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ป ภา นัน 

จำกัด โดย ผู้ ประเมิน ราคา อิสระ เนื่องจาก มี ข้อ บ่ง ชี้ ของ การ ด้อย ค่า จาก รายงาน ของ ผู้ ประเมิน ราคา อิสระ รวม ถึง 

ภาวะ การ แข่ง ขัน ใน อุตสาห กร รม ส ปา ใน ปัจจุบัน บริษัท ฯ  คาด ว่า มีค วาม ไม่ แน่นอน อย่าง มาก ใน ผล ตอบแทน ที่ คาด ว่า 

จะ ได้ รับ คืน จาก การ ลงทุน ใน บริษัท ดัง กล่าว ดัง นั้น บริษัท ฯ จึง บันทึก ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า ของ ค่า ความ นิยม จาก การ รวม 

กิจการ ทั้ง จำนวน

15. สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน
(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ค่าลิขสิทธิ์
โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ รวม
 โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2550 8.22 79.15 87.37 55.70

ซื้อเพิ่ม 3.30 6.21 9.51 4.28

31 ธันวาคม 2551 11.52 85.36 96.88 59.98

ค่าตัดจำหน่ายสะสม

31 ธันวาคม 2550 2.36 48.08 50.44 37.26

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2.27 14.20 16.47 10.83

31 ธันวาคม 2551 4.63 62.28 66.91 48.09
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(Unit: Million Baht)

 Consolidated financial  
statements

Separate financial 
statements

Franchise fee
Computer 
Software Total

Computer 
Software

Net book value
31 December 2007 5.86 31.07 36.93 18.44
31 December 2008 6.89 23.08 29.97 11.89
Amortisation included in administrative expenses in income statement for the year

2007 14.77 9.91
2008 16.47 10.83

16. Leasehold rights
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Leasehold rights 126.59 123.77 126.59 123.77
Less: Accumulated amortisation (64.44) (59.07) (64.44) (59.07)
Leasehold rights - net 62.15 64.70 62.15 64.70
Amortisation expenses for the year 5.37 8.01 5.37 8.01

 
As at 31 December 2008, the Company’s leasehold rights which the net book value amounted Baht 

62.15 million were mortgaged to secure loans from financial institutions (2007: Baht 64.70 million).

17. Bills of exchange and promissory notes
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Bills of exchange and promissory notes
   Financial institutions 677.00 768.30 497.00 500.80
   Companies and persons 39.25 - - -
Total 716.25 768.30 497.00 500.80

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 
กิจการ

ค่าลิขสิทธิ์
โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ รวม
โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2550 5.86 31.07 36.93 18.44

31 ธันวาคม 2551 6.89 23.08 29.97 11.89

ค่าตัดจำหน่ายซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

2550 14.77 9.91

2551 16.47 10.83

16. สิทธิ การ เช่า
(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

สิทธิการเช่า 126.59 123.77 126.59 123.77

หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม (64.44) (59.07) (64.44) (59.07)

สิทธิการเช่า - สุทธิ 62.15 64.70 62.15 64.70

ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าสำหรับปี 5.37 8.01 5.37 8.01

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 สิทธิ การ เช่า อาคาร ขอ งบ ริษัทฯ  ซึ่ง มี มูลค่า สุทธิ ตาม บัญชี จำนวน 62.15 ล้าน บาท 
ได้ นำ ไป จดจำ นอง เพื่อ เป็น หลัก ประกัน เงิน กู้ ยืม จาก สถาบัน การ เงิน (2550: 64.70 ล้าน บาท)

17. ตั๋ว แลก เงิน และ ตั๋ว สัญญา ใช้ เงิน
(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

  สถาบันการเงิน 677.00 768.30 497.00 500.80

  บริษัทฯและบุคคลธรรมดา 39.25 - - -

รวม 716.25 768.30 497.00 500.80
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As at 31 December 2008, interest on bills of exchange and promissory notes, which are not  
collateralised, carry interest at rates of 5.75 - 6.75 percent per annum (2007: 6.25 - 7.13 percent per annum).

18. Long-term loans

As at 31 December 2008 and 2007, long-term loans presented below: -
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007

Loans from financial institutions 8,297.39 5,848.96 4,083.25 2,014.96

Less: Current portion of long-term loans (4,038.31) (3,305.16) (1,484.42) (629.01)

Net 4,259.08 2,543.80 2,598.83 1,385.95

The following significant details of long-term loan agreements are classified by the Company and 
its subsidiaries. 

Credit facilities Interest rate
per agreementCompany’s name 2008 2007 Condition of payment

Million 
Baht

Million 
Baht

Percent per 
annum

Sansiri Plc. 9,526 10,910 MLR - 1.5% to
MLR - 1%

Payments of principal are to be made 
at a percentage of the value of property 
transferred to customers and full 
payment is to be made within 2013

Plus Property Co., Ltd. 5,002 5,524 MLR - 1.75% to 
MLR - 0.5%

Payments of principal are to be made 
at a percentage of the value of property 
transferred to customers and full 
payment is to be made within 2012

Chanachai Ltd. 930 1,620 MLR - 1.5% to
MLR - 1%

Payments of principal are to be made 
at a percentage of the value of property 
transferred to customers and full 
payment is to be made within 2011

Plus Property Venture  
Co., Ltd.

- 202 MLR - 1% Payments of principal are to be made 
at a percentage of the value of property 
transferred to customers and full 
payment is to be made within 2008

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 ตั๋ว แลก เงิน และ ตั๋ว สัญญา ใช้ เงิน คิด ดอก เบี้ย ใน อัตรา ร้อย ละ 5.75 ถึง 6.75 ต่อ ปี 
และ ไม่มี หลัก ทรัพย์ ค้ำ ประกัน (2550: ร้อย ละ 6.25 ถึง 7.13 ต่อ ปี)

18. เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว แสดง ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 8,297.39 5,848.96 4,083.25 2,014.96

หัก: ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง

 กำหนดชำระภายในหนึ่งปี (4,038.31) (3,305.16) (1,484.42) (629.01)

สุทธิ 4,259.08 2,543.80 2,598.83 1,385.95

ราย ละเอียด ของ สัญญา เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว ที่ มี สาระ สำคัญ จำแนก ตาม บ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย แสดง ได้ ดังนี้

วงเงินกู้รวม
อัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญาชื่อบริษัท 2551 2550 เงื่อนไขการชำระคืน

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละต่อปี

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 9,526 10,910 MLR - 1.5% ถึง

MLR -1%

ต้องชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง 

ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2556

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5,002 5,524 MLR - 1.75% ถึง

MLR - 0.5%

ต้องชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง  

ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2555

บริษัท ชนชัย จำกัด 930 1,620 MLR - 1.5% ถึง

MLR - 1%

ต้องชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง 

ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2554

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ 

จำกัด

- 202 MLR - 1% ต้องชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง 

ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2551
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Credit facilities Interest rate
per agreementCompany’s name 2008 2007 Condition of payment

Million 
Baht

Million 
Baht

Percent per 
annum

Sansiri Land Ltd. 13 87 MLR - 1% Payments of principal are to be made 
at a percentage of the value of property 
transferred to customers and full 
payment is to be made within 2009

Red Lotus Properties Ltd. 142 233 MLR - 0.75% to 
MLR

Payments of principal are to be made 
at a percentage of the value of property 
transferred to customers and full 
payment is to be made within 2010

Arnawat Ltd. 
(formerly known as 
“Sansiri Ram-Indra Ltd.”)

706 170 MLR - 1.75% to
MLR - 0.5%

Payments of principal are to be made 
at a percentage of the value of property 
transferred to customers and full  
payment is to be made within 2011

Piwattana Ltd. (formerly 
known as “Prompt Pattana 
Property Ltd.”)

2,037 1,072 MLR - 1.75% to
MLR - 0.5%

Payments of principal are to be made 
at a percentage of the value of property 
transferred to customers and full 
payment is to be made within 2013

Sansiri Venture Co., Ltd. 1,349 1,349 MLR - 1.25% to
MLR - 0.5%

Payments of principal are to be made 
at a percentage of the value of property 
transferred to customers and full 
payment is to be made within 2011

Plus Property Space 
Co., Ltd.

528 518 MLR - 1.75% to
MLR - 1.5%

Payments of principal are to be made 
at a percentage of the value of property 
transferred to customers and full 
payment is to be made within 2011

Papanan Ltd. 46 61 MLR + 1% to
MLR + 2%

Full payment is to be made within 
2011

Total 20,279 21,746

As at 31 December 2008 and 2007, the long-term credit facilities of the Company and its subsidiaries  
which have not yet been drawn down amounted to Baht 12,942 million and Baht 7,833 million,  
respectively (Separate financial statement: Baht 6,343 million and Baht 3,166 million, respectively).

Land and constructions of projects, leaseholds and investments in available-for-sale securities of 
the Company and its subsidiaries are pledged as collaterals for loans obtained from financial institutions.

Loans agreements contain certain covenants and restrictions, such as dividend payment, capital 
increase and decrease, loans guarantees, change in directors and maintenance of a debt to equity ratio.

วงเงินกู้รวม
อัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญาชื่อบริษัท 2551 2550 เงื่อนไขการชำระคืน

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละต่อปี

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด 13 87 MLR - 1% ต้องชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง 

ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2552

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ 

จำกัด

142 233 MLR - 0.75% ถึง 

MLR

ต้องชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง 

ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2553

บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด  

(เดิมช่ือ “บริษัท แสนสิริ รามอินทรา 

จำกัด”)

706 170 MLR - 1.75% ถึง

MLR - 0.5%

ต้องชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง 

ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2554

บริษัท พิวรรธนา จำกัด (เดิมชื่อ 

“บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ 

จำกัด”)

2,037 1,072 MLR - 1.75% ถึง

MLR - 0.5%

ต้องชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง 

ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2556

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด 1,349 1,349 MLR - 1.25% ถึง

MLR - 0.5%

ต้องชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง 

ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2554

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ 

จำกัด

528 518 MLR - 1.75% ถึง

MLR - 1.5%

ต้องชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ 

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง 

ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2554

บริษัท ปภานัน จำกัด 46 61 MLR + 1% ถึง  

MLR + 2%

ชำระคืนภายในปี 2554

รวม 20,279 21,746

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย มี วงเงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว ตาม สัญญา เงิน กู้ ที่ ยัง มิได้ 

เบิก ใช้ เป็น จำนวน 12,942 ล้าน บาท และ 7,833 ล้าน บาท ตาม ลำดับ (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 6,343 ล้าน บาท และ 

3,166 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

ที่ดิน รวม ทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง ของ โครงการ สิทธิ การ เช่า และ เงิน ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์ เผื่อ ขาย ขอ งบ ริษัทฯ  และ บริษัท 

ย่อย ได้ จดจำ นอง และ จดจำ นำ เพื่อ เป็น หลัก ประกัน เงิน กู้ ยืม จาก สถาบัน การ เงิน ข้าง ต้น

ภาย ใต้ สัญญา เงิน กู้ บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย ต้อง ปฏิบัติ ตาม เงื่อนไข ทางการ เงิน บาง ประการ ตาม ที่ ระบุ ใน สัญญา 

เช่น การ จ่าย เงินปันผล การ เพิ่ม ทุน และ ลด ทุน เรือน หุ้น การ ค้ำ ประกัน หนี้ สิน การ เปลี่ยนแปลง กรรมการ และ การ 

ดำรง อัตราส่วน ทางการ เงิน บาง ประการ เป็นต้น
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19. Provisions

These comprise the following:
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Short-term provisions:
Home care warrantee 33.93 44.11 20.50 30.06
Loss from modification of condominium 8.57 - 0.94 -
Law suits 4.14 4.14 - -
Total 46.64 48.25 21.44 30.06

20. Finance lease payables
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Finance lease payables 6.24 11.72 3.97 6.75
Less : Deferred interest (0.68) (1.47) (0.44) (0.88)
Net 5.56 10.25 3.53 5.87
Less : Current Portion (4.09) (4.58) (3.21) (3.03)
Finance lease payables - net of 
current portion 1.47 5.67 0.32 2.84

The Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for rental 
of motor vehicles and equipment for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a 
monthly basis. The terms of the agreements are generally between 3 and 4 years.

As at 31 December 2008, a reconciliation between future minimum lease payments required under 
the finance lease agreements and present value of future minimum lease payments were as follows:

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements
Less than 1 year 1 - 5 years Total

Future minimum lease payments 4.68 1.56 6.24
Deferred interest expenses (0.59) (0.09) (0.68)
Present value of future minimum lease payments 4.09 1.47 5.56

19. ประมาณ การ หนี้ สิน

ยอด คง เหลือ ของ ประมาณ การ หนี้ สิน มี ราย ละเอียด ดัง ต่อ ไป นี้

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น:

การรับประกันบ้านและอาคารชุด 33.93 44.11 20.50 30.06

การแก้ไขแบบอาคารชุดพักอาศัย 8.57 - 0.94 -

คดีความ 4.14 4.14 - -

รวม 46.64 48.25 21.44 30.06

20. หนี้ สิน ตาม สัญญา เช่า การ เงิน
 (หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 6.24 11.72 3.97 6.75

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย (0.68) (1.47) (0.44) (0.88)

สุทธิ 5.56 10.25 3.53 5.87

หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (4.09) (4.58) (3.21) (3.03)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 

จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.47 5.67 0.32 2.84

บริษัท ฯ  ได้ ทำ สัญญา เช่า การ เงิน กับ บ ริษัท ลีส ซิ่ง เพื่อ เช่า ยาน พาหนะ และ อุปกรณ์ ใช้ ใน การ ดำเนิน งาน ของ กิจการ 

โดย มี กำหนดการ ชำระ ค่า เช่า เป็น ราย เดือน อายุ ของ สัญญา มี ระยะ เวลา โดย เฉลี่ย ประมาณ 3 ปี ถึง 4 ปี

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 ผล รวม ของ จำนวน เงิน ขั้น ต่ำ ที่ ต้อง จ่าย ทั้ง สิ้น ตาม สัญญา เช่า และ มูลค่า ปัจจุบัน ของ 

จำนวน เงิน ขั้น ต่ำ ที่ ต้อง จ่าย ทั้ง สิ้น แสดง ได้ ดังนี้: -

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4.68 1.56 6.24

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (0.59) (0.09) (0.68)

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4.09 1.47 5.56
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 (Unit: Million Baht)

Separate financial statements
Less than 1 year 1 - 5 years Total

Future minimum lease payments 3.64 0.33 3.97
Deferred interest expenses (0.43) (0.01) (0.44)
Present value of future minimum lease payments 3.21 0.32 3.53

21. Investments in available-for-sales securities - property fund / 
 other payable - property fund

In September 2005, the Company entered into an agreement with Baan Sansiri Property Fund to 
sell the Property Fund its 25-unit Baan Sansiri Project, a project for rent of the Company with booked 
value of approximately Baht 608 million for a total of Baht 850 million (including VAT). The Company 
has agreed to manage the project and has guaranteed the Property Fund rental totaling Baht 70 million 
per year. If rental revenues and property management charges received by the Property Fund form 
such properties are less than the guaranteed rental revenue, the Company is to compensate to the Property 
Fund for the shortfall. However, if rental revenue and property management charges total more than 
the guaranteed rental revenue, the excess amount belongs to the Company. 

The Company has granted Baan Sansiri Property Fund put options to sell back which it invested 
to the Company, either in whole or in part, (in case of a partial sale, the Property Fund has to sell the 
land in plots, together with buildings/construction and all furniture and fixtures thereon) as the Property 
Fund deems appropriate, or to sell them to other companies or individuals on the fifth anniversary of 
the date ownership was transferred (“sell-back-date”).

The Company has recognised the above sales as loan from the Property Fund. As at 31 December 
2008, the Company holds a 12.9 percent interest in the Property Fund. The fair value of such investment,  
Baht 109.41 million (2007: Baht 112.76 million) is recorded under “Long-term investments in 
available-for-sales securities - Property Fund”.

During the current year, the Company made net rental payment of Baht 21.58 million to the 
Property Fund.

As at 31 December 2008 and 2007, investment in available-for-sales securities were pledged to 
secure loans obtained from a financial institution.

22.Share capital
 
On 29 April 2008, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders for the year 2008 

approved the decrease of the registered capital of the Company by canceling its registered but un-issued 
share in the number of 75,782 shares since these shares are reserved for the exercising right of the 
warrants issued under the ESOP # 2 Plan (lot 3) which currently they have already been expired on 14 
March 2007. The Company registered the change in registered capital on 12 May 2008.

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 3.64 0.33 3.97

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (0.43) (0.01) (0.44)

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 3.21 0.32 3.53

21. เงิน ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์ เผื่อ ขาย - กองทุน รวม อสังหาริมทรัพย์ / เจ้า หนี้ อื่น - กองทุน รวม  
 อสังหาริมทรัพย์

ใน เดือน กันยายน 2548 บริษัท ฯ ได้ ทำ สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย ทรัพย์ สิน กับ กองทุน รวม อสังหาริมทรัพย์ บ้าน แสน สิริ  

(กอง ทุน รวมฯ) ใน ฐานะ ผู้ ซ้ือ กับ บริษัท ฯ ใน ฐานะ ผู้ ขาย สินทรัพย์ ดัง กล่าว ได้แก่ โครงการ บ้าน แสน สิริ จำนวน 25 หลัง 

ซึ่ง เป็น โครงการ เพื่อ เช่า ขอ งบ ริษัทฯ และ มี ราคา ตาม บัญชี สุทธิ ประมาณ 608 ล้าน บาท โดย มี ราคา ขาย ทั้ง สิ้น จำนวน 

850 ล้าน บาท (รวม ภาษี มูลค่า เพิ่ม) ตาม ข้อ ตกลง บริษัท ฯ เป็น ผู้ บริหาร โครงการ และ บริษัท ฯ ตกลง รับ ประกัน ค่า เช่า ที่ 

ต้อง จ่าย ให้ แก่ กอง ทุน รวมฯ เท่ากับ 70 ล้าน บาท ต่อ ปี และ หาก กอง ทุน รวมฯ ได้ รับ ค่า เช่า และ ค่า บริหาร จาก ทรัพย์ สิน 

ท่ี จะ ซ้ือ ขาย เป็น จำนวน น้อย กว่า อัตรา ค่า เช่า ท่ี รับ ประกัน บริษัท ฯ  ยินยอม ชำระ เงิน ค่า เช่า และ ค่า บริการ ส่วน ท่ี ขาด ให้ แก่ 

กอง ทุน รวมฯ  ให้ ครบ จำนวน ตาม อัตรา ค่า เช่า ที่ รับ ประกัน หาก กอง ทุน รวมฯ มี ราย ได้ อัน เกิด จาก การ ให้ เช่า ทรัพย์ สิน ที่ 

จะ ซื้อ ขาย มาก กว่า อัตรา ค่า เช่า ที่ รับ ประกัน (โดย มี บริษัท ฯ  เป็น ผู้ บริหาร อสังหาริมทรัพย์) ราย ได้ ส่วน เกิน จาก จำนวน 

อัตรา ค่า เช่า ที่ รับ ประกัน จะ เป็น ขอ งบ ริษัทฯ

บริษัท ฯ  ให้ สิทธิ แก่ กอง ทุน รวมฯ ใน การ ขาย คืน ทรัพย์ สิน ท่ี จะ ซ้ือ ขาย ท่ี กอง ทุน รวมฯ ลงทุน ไม่ ว่า ท้ัง หมด หรือ บาง ส่วน 

(ใน กรณี ที่ เป็นการ ขาย เพียง บาง ส่วน กอง ทุน รวมฯ จะ ต้อง ขาย ที่ดิน พร้อม สิ่ง ปลูก สร้าง เป็น ราย แปลง และ ขาย พร้อม กับ 

 เฟอร์นิเจอร์ และ อุปกรณ์ ตกแต่ง ทั้งหมด ที่ อยู่ ใน ที่ดิน พร้อม สิ่ง ปลูก สร้าง แปลง นั้นๆ) ตาม ที่ กอง ทุน รวมฯ เห็น ควร ให้ แก่ 

บริษัท ฯ และ/หรือ บุคคล หรือ นิติบุคคล อ่ืน (put option) ณ วัน ครบ รอบ ปี ท่ี 5 นับ จาก วัน โอน กรรมสิทธ์ิ (“วัน ขาย คืน”)

บริษัท ฯ  ได้ บันทึก รับ รู้ รายการ ขาย สินทรัพย์ ดัง กล่าว เป็นการ กู้ ยืม เงิน จาก กองทุน รวม อสังหาริมทรัพย์ และ  

ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัท ฯ ได้ ลงทุน ใน กอง ทุน รวมฯ ดัง กล่าว ใน อัตรา ร้อย ละ 12.90 หรือ คิด เป็น มูลค่า ยุติธรรม 

จำนวน ประมาณ 109.41 ล้าน บาท (2550: 112.76 ล้าน บาท) ซ่ึง บันทึก เป็น เงิน ลงทุน ระยะ ยาว ใน หลัก ทรัพย์ เผ่ือ ขาย  

- กองทุน รวม อสังหาริมทรัพย์

ใน ระหว่าง ปี ปัจจุบัน บริษัท ฯ  มี ค่า เช่า ทรัพย์ สิน สุทธิ จ่าย แก่ กอง ทุน รวมฯ จำนวน 21.58 ล้าน บาท 

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท ฯ  ได้ นำ เงิน ลง ทุน ใน กองทุน รวม ดัง กล่าว ไป จดจำ นำ เพื่อ เป็น 

 หลัก ประกัน เงิน กู้ ยืม กับ สถาบัน การ เงิน แห่ง หนึ่ง 

22. ทุน เรือน หุ้น

เมื่อ วัน ที่ 29 เมษายน 2551 ที่ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี 2551 ได้ มี มติ อนุมัติ การ ลด ทุน จด ทะเบียน ขอ ง 

บ ริษัทฯ  โดย วิธี การ ตัด หุ้น จด ทะเบียน ที่ ยัง มิได้ ออก จำหน่าย จำนวน 75,782 หุ้น ซึ่ง เป็น หุ้น ที่ สำรอง ไว้ เพื่อ รองรับ 

การ ใช้ สิทธิ ตาม ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ที่ ออก ตาม โครงการ ESOP#2 (Lot.3) ซึ่ง สิ้น สุด ระยะ เวลา การ ใช้ สิทธิ เมื่อ วัน ที่ 14 

มีนาคม 2550 ทั้งนี้ บริษัท ฯ  ได้ จด ทะเบียน การ เปลี่ยนแปลง ทุน จด ทะเบียน ดัง กล่าว เมื่อ วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2551
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23. Loss from modification of condominium

During the first and the second quarter of the year, the Public Works Department ordered the 
Company and its subsidiaries to modify condominiums which differed from plans subjected to approve 
in accordance with Building Control B.E. 2522. As a result, the subsidiaries reversed sales and cost 
of project sales previously recognized in the income statement for the year ended 31 December 2007, 
including the write off of cost of unused property development to expenses. In addition, the Company 
and subsidiaries recorded provision for the cost of modifying the condominiums and compensation 
together with interest as a result of termination of contracts that subsidiaries have to pay to customers. 
The expenses are presented under “Loss from modification of condominium” in the income statement 
as presented belows:

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007
Reversal of sales and cost of project sales 
previously recognised in 2007 49.76 - - -
Write-off cost of unused property 
development to expenses 249.93 - 15.92 -
Provision for the cost of modifying 
the condominiums 103.04 - 4.00 -
Provision for compensations and interest 
from termination of contracts 25.90 - - -
Total loss from modification of 
condominium 428.63 - 19.92 -

Provision for the cost of modifying the condominiums net of partial payment during the period is 
presented under provisions in the balance sheet.

24. The employee stock ownership program (ESOP)

The Company’s warrant is as follows: -

Type of 
warrant

Exercise 
price per 

share
Exercise ratio 
per 1 warrant

Number of 
warrants 

outstanding as at 
1 January 2008

Number of 
warrants 
exercised 

during the year

Number of 
warrants 

expired during 
the year

Number of 
warrants 

outstanding as 
at 31 December 

2008

ESOP# 4 5 1:1.30901 16,906,846 - (16,906,846) -
 
The above warrant was expired since 10 July 2008.

23. ขาดทุน จาก การ แก้ไข แบบ อาคาร ชุด พัก อาศัย

ใน ระหว่าง ไตรมาส แรก และ ไตรมาส ที่ สอง ของ ปี ปัจจุบัน  สำนัก การ โยธา กรุงเทพมหานคร ได้ มี คำ สั่ง ให้ บริษัท ฯ   

และ บริษัท ย่อย ดำเนิน การ แก้ไข ปรับปรุง อาคาร ชุด พัก อาศัย ใน ส่วน ที่ ผิด ไป จาก แบบ แปลน ที่ ได้ ขอ อนุญาต ไว้ ตาม 

 พระ ราช บัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ผล จาก คำ สั่ง ดัง กล่าว ทำให้ บริษัท ย่อย ต้อง กลับ รายการ ราย ได้ และ ต้นทุน 

ขาย โครงการ ซึ่ง เคย รับ รู้ ไป แล้ว ใน งบ กำไร ขาดทุน สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550 รวม ทั้ง บริษัท ฯ และ บริษัท 

ย่อย ได้ ตัด จำหน่าย ต้นทุน โครงการ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ขาย ใน ส่วน ที่ ผิด ไป จาก แบบ แปลน เป็น ค่า ใช้ จ่าย นอกจาก นั้น  

บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย ได้ ประมาณ การ ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ดำเนิน การ แก้ไข ปรับปรุง อาคาร ใน ส่วน ที่ ผิด ไป 

จาก แบบ แปลน และ เงิน ชดเชย รวม ทั้ง ดอก เบี้ย จาก การ ยกเลิก สัญญา ซึ่ง บริษัท ย่อย ต้อง ชำระ แก่ ลูกค้า ด้วย รายการ 

ทั้งหมด แสดง ภาย ใต้ หัวข้อ ผล ขาดทุน จาก การ แก้ไข แบบ อาคาร ชุด พัก อาศัย ใน งบ กำไร ขาดทุน ซึ่ง สรุป ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550
โอนกลับรายได้และต้นทุนขายโครงการ 

ที่ได้รับรู้ไปแล้วในปี 2550 49.76 - - -
ตัดจำหน่ายต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อขายในส่วนที่ผิดไปจากแบบแปลน 249.93 - 15.92 -
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ 

ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอาคาร 103.04 - 4.00 -
ประมาณการค่าชดเชยและดอกเบี้ยจาก

การยกเลิกสัญญา 25.90 - - -
รวมขาดทุนจากการแก้ไข

แบบอาคารชุดพักอาศัย 428.63 - 19.92 -

ประมาณ การ ค่า ใช้ จ่าย ใน อนาคต เพื่อ ปรับปรุง อาคาร ชุด สุทธิ จาก ส่วน ที่ ได้ จ่าย ไป แล้ว บาง ส่วน แสดง ภาย ใต้ 

รายการ ประมาณ การ หนี้ สิน ใน งบดุล

24. ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ซ้ือ หุ้น สามัญ ขอ งบ ริษัทฯ ท่ี ออก ให้ แก่ กรรมการ และ พนัก งาน ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย

ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ซื้อ หุ้น สามัญ ขอ งบ ริษัทฯ มี ราย ละเอียด ดังนี้

ประเภท 
ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ 
ต่อ 1 

หุ้นสามัญ

อัตราการ 
ใช้สิทธิต่อ 1 
หน่วยใบสำคัญ 
แสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยังไม่ได้ใช้ 

1 มกราคม 2551

จำนวนใบสำคัญ 
แสดงสิทธิที่มี 
การใช้สิทธิ 
ในระหว่างปี

จำนวนใบสำคัญ 
แสดงสิทธิ 
ที่หมดอายุ 
ในระหว่างปี

จำนวนใบสำคัญ 
แสดงสิทธิคงเหลือ  
31 ธันวาคม 2551

ESOP# 4 5 1:1.30901 16,906,846 - (16,906,846) -

ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ซื้อ หุ้น สามัญ ขอ งบ ริษัทฯ ดัง กล่าว หมด อายุ เมื่อ วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2551
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25. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required 
to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated 
deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The 
statutory reserve is not available for dividend distribution.

26. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted 
average number of ordinary shares held by outside shareholders in issue during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average 
number of ordinary shares held by outside shareholders in issue during the year plus the weighted 
average number of ordinary shares which would need to be issued to convert all dilutive potential 
ordinary shares into ordinary shares. The calculation assumes that the conversion took place either at 
the beginning of the year or on the date the potential ordinary shares were issued.

There was no diluted earnings per share for the years ended 31 December 2008 and 2007 since 
the exercise price of the Company’s ordinary share excess of market price and the Company’s warrant 
was expired since 10 July 2008.

27. Expenses by nature

Significant expenses by nature are as follows:
(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007

Purchase of land and payments in 
construction costs 11,788.70 10,779.85 6,274.74 4,927.76

Changes in property development for sales (2,183.59) (2,114.62) (1,381.26) 304.59

Salary and wages and other employee benefits 703.39 612.05 366.04 293.72

Depreciation 173.57 193.22 100.43 111.34

Amortisation of intangible assets 16.47 14.77 10.83 9.91

Provision for home care warrantee 33.89 44.11 16.57 30.06

Rental expense 55.30 51.19 13.58 9.29

Bad debts and doubtful accounts 9.59 (39.55) (1.73) (39.17)

25. สำรอง ตาม กฎหมาย

ภาย ใต้ บทบัญญัติ ของ มาตรา 116 แห่ง พระ ราช บัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัท ฯ ต้อง จัดสรร 

กำไร สุทธิ ประจำ ปี ส่วน หน่ึง ไว้ เป็น ทุนสำรอง ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ 5 ของ กำไร สุทธิ ประจำ ปี หัก ด้วย ยอด ขาดทุน สะสม ยก มา 

(ถ้า มี) จนกว่า ทุนสำรอง นี้ จะ มี จำนวน ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ 10 ของ ทุน จด ทะเบียน สำรอง ตาม กฎหมาย ดัง กล่าว ไม่ 

สามารถ นำ ไป จ่าย เงินปันผล ได้

26. กำไร ต่อ หุ้น ขั้น พื้น ฐาน

กำไร ต่อ หุ้น ขั้น พื้น ฐาน คำนวณ โดย หาร กำไร สุทธิ สำหรับ ปี ด้วย จำนวน ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำ หนัก ของ หุ้น สามัญ ที่ ถือ โดย 

บุคคล ภายนอก ที่ ออก อยู่ ใน ระหว่าง ปี

กำไร ต่อ หุ้น ปรับ ลด คำนวณ โดย หาร กำไร สุทธิ สำหรับ ปี ด้วย ผล รวม ของ จำนวน หุ้น สามัญ ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำ หนัก ที่ ถือ 

โดย บุคคล ภายนอก ที่ ออก อยู่ ใน ระหว่าง ปี กับ จำนวน ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำ หนัก ของ หุ้น สามัญ ที่ บริษัท ฯ อาจ ต้อง ออก เพื่อ 

แปลง หุ้น สามัญ เทียบ เท่า ปรับ ลด ทั้ง สิ้น ให้ เป็น หุ้น สามัญ โดย สม มติ ว่า ได้ มี การ แปลง เป็น หุ้น สามัญ ณ วัน ต้น ปี หรือ 

ณ วัน ออก หุ้น สามัญ เทียบ เท่า

ไม่มี กำไร ต่อ หุ้น ปรับ ลด สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เนื่องจาก ราคา ใช้ สิทธิ ซื้อ หุ้น สามัญ 

ขอ งบ ริษัทฯ  ตาม ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ สูง กว่า ราคา ตลาด ของ หุ้น สามัญ ขอ งบ ริษัทฯ และ ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ดัง กล่าว 

หมด อายุ เมื่อ วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2551

27. ค่า ใช้ จ่าย ตาม ลักษณะ

รายการ ค่า ใช้ จ่าย แบ่ง ตาม ลักษณะ ประกอบ ด้วย รายการ ค่า ใช้ จ่าย ที่ สำคัญ ได้แก่

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 11,788.70 10,779.85 6,274.74 4,927.76

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (2,183.59) (2,114.62) (1,381.26) 304.59

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 703.39 612.05 366.04 293.72

ค่าเสื่อมราคา 173.57 193.22 100.43 111.34

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16.47 14.77 10.83 9.91

สำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด 33.89 44.11 16.57 30.06

ค่าเช่าจ่าย 55.30 51.19 13.58 9.29

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 9.59 (39.55) (1.73) (39.17)
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28. Provident fund

The Company, subsidiaries and its employees have jointly established a provident fund in accordance 
with the Provident Fund Act B.E. 2530. The Company, subsidiaries and its employees contributed to 
the fund monthly at the rate of 5-12 percent of basic salary. The fund, which is managed by Kasikorn 
Asset Management Company Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with 
the fund rules. During the year 2008 and 2007, the Company and its subsidiaries contributed Baht 
33.55 million and Baht 26.55 million, respectively, to the fund (Separate financial statement: Baht 
16.57 million and Baht 12.69 million, respectively).

29. Dividend paid

Dividends of the Company which were declared in 2008 and 2007 consist of the following: -

(Unit: Baht)

Dividends Approved by
Total  

dividends
Dividend 
per share

Date of dividend 
payment

Final dividends on 2006 
earnings

The Annual General Meeting
of the shareholders on
27 April 2007

191,571,730 0.13 25 May 2007

Final dividends on 2007 
earnings

The Annual General Meeting
of the shareholders on
29 April 2008

338,934,599(1) 0.23 28 May 2008

(1)Actual dividend paid amounted Baht 338,922,598 due to there were some shareholders who  
did not has right to receive dividends.

30. Commitments and contingent liabilities

30.1 Capital commitments
 As at 31 December 2008 and 2007, the Company and its subsidiaries have the following 

capital commitments: -
 a) The Company and its subsidiaries had commitments of Baht 5,183.17 million and Baht  

3,147.63 million, respectively, under project construction agreements, decoration agreements, advisory 
service agreements and system development agreements (Separate financial statement: Baht 1,810.62 
million and Baht 1,658.11 million, respectively).

 b)  The Company and its subsidiaries has commitments of Baht 580.93 million and Baht 
987.29 million, respectively, under land purchase agreements (Separate financial statement: 2008:  
Nil 2007: Baht 725.34 million, respectively).

28. กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ

บริษัท ฯ บริษัท ย่อย และ พนัก งาน ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ได้ ร่วม กัน จัด ตั้ง กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ ขึ้น ตาม 

พระ ราช บัญญัติ กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ พ.ศ. 2530 โดย บริษัท ฯ บริษัท ย่อย และ พนัก งาน จะ จ่าย สมทบ เข้า กองทุน 

เป็น ราย เดือน ใน อัตรา ร้อย ละ 5 ถึง ร้อย ละ 12 ของ เงิน เดือน กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ นี้ บริหาร โดย บริษัท หลัก ทรัพย์ 

จัดการ กองทุน กสิกร ไทย จำกัด และ จะ จ่าย ให้ แก่ พนัก งาน เมื่อ พนัก งาน นั้น ออก จาก งาน ตาม ระเบียบ ว่า ด้วย กองทุน 

ขอ งบ ริษัทฯ  และ บริษัท ย่อย ใน ระหว่าง ปี 2551 และ 2550 บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย ได้ จ่าย เงิน สมทบ กองทุน เป็น 

จำนวน เงิน 33.55 ล้าน บาท และ 26.55 ล้าน บาท ตาม ลำดับ (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 16.57 ล้าน บาท และ 12.69 

ล้าน บาท ตาม ลำดับ) 

29. เงินปันผล

เงินปันผล ที่ ประกาศ จ่าย ใน ระหว่าง ปี 2551 และ 2550 ประกอบ ด้วย

(หน่วย: บาท)

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลรวม

เงินปันผล 

ต่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจากกำไรสุทธิของ

ปี 2549

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 

27 เมษายน 2550

191,571,730 0.13 25 พฤษภาคม 2550

เงินปันผลจากกำไรสุทธิของ

ปี 2550

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 

29 เมษายน 2551

338,934,599 (1) 0.23 28 พฤษภาคม 2551

(1)เงินปันผล จ่าย จริง จำนวน 338,922,598 บาท เนื่องจาก มี ผู้ ถือ หุ้น จำนวน หนึ่ง ไม่มี สิทธิ ได้ รับ เงินปันผล

30. ภาระ ผูกพัน และ หนี้ สิน ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น

30.1 ภาระ ผูกพัน เกี่ยว กับ ราย จ่าย ฝ่าย ทุน

 ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี ภาระ ผูกพัน เก่ียว กับ ราย จ่าย ฝ่าย ทุน ดังน้ี

 ก) บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี ภาระ ผูกพัน จาก สัญญา ต่าง ๆ  เก่ียว กับ การ พัฒนา โครงการ สัญญา จ้าง ตกแต่ง 

สัญญา จ้าง บริการ ให้ คำ ปรึกษา และ สัญญา จ้าง พัฒนา และ ติด ตั้ง ระบบ เป็น จำนวน ประมาณ 5,183.17 ล้าน บาท และ 

3,147.63 ล้าน บาท ตาม ลำดับ (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 1,810.62 ล้าน บาท และ 1,658.11 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

 ข) บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี ภาระ ผูกพัน จาก การ ทำ สัญญา จะ ซ้ือ จะ ขาย ท่ีดิน เป็น จำนวน เงิน 580.93 ล้าน บาท 

และ 987.29 ล้าน บาท ตาม ลำดับ (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 2551: ไม่มี ภาระ คง ค้าง 2550: 725.34 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)
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30.2 Operating lease commitments
 a) As at 31 December 2008, future minimum lease payments required under non-cancellable 

operating leases contracts were as follows.
    (Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

Within one year 22.56 3.03
1 to 5 years 7.49 0.26
Total 30.05 3.29

The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of office building 
space, motor vehicles and equipment. The terms of the agreements are generally between 3 and 4 years.

 
 b) The Company and subsidiaries had commitments of Baht 20.97 million in relation to  

advertising and public relations for the projects (Separate financial statement: Baht 13.00 million).
 
 c) The significant long-term lease agreements are as follow: -
  1. The Company entered into 15-year contract to lease land for construction from an individual, 

covering the period between 1 January 2000 and 31 December 2014, for a total of Baht 54 million. 
Payment of rental is made on an annual basis, according to the following details:-

    - 1st to 5th year Baht 3.0 million per annum
   - 6th to 10th year Baht 3.6 million per annum
   - 11th to 15th year Baht 4.2 million per annum
  2. Chanachai Limited entered into a 30-year land rental agreement with the Royal Palace 

Office for construction of a condominium for the Baan Sansiri Project, covering the period from  
1 November 1993 to 31 October 2023. Total amounts to Baht 117.70 million. On the agreement date, 
Chanachai Limited made an initial payment of Baht 30 million and the remainder is to be paid over 
the period of 30 years as stipulated in the agreement.

  3. S.U.N. Management Company Limited entered into a land rental agreement with the 
Crown Property Bureau in order to construct buildings and structures on such land. The agreement is 
for 30 years, from 16 September 2002, and the total rental payable is approximately Baht 88.04 million. 
The subsidiary paid this rental in full in July 2004.

  4. The Company entered into an agreement to rent building space from a related company 
for use as an office and for sub-lease for a period of 30 years from 1 June 1994 to 31 May 2024. On 
the agreement date, the Company paid the rental in a single payment of approximately Baht 548.57 
million. At the end of the contract, the Company must return the rented space to the lessor and is not 
entitled to make any demands on the lessor.

30.2 ภาระ ผูกพัน เกี่ยว กับ สัญญา เช่า ดำเนิน งาน และ สัญญา บริการ

 ก) ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี จำนวน เงิน ขั้น ต่ำ ที่ ต้อง จ่าย ใน อนาคต ทั้ง สิ้น  

ภาย ใต้ สัญญา เช่า ดำเนิน งาน ที่ บอก เลิก ไม่ ได้ ดังนี้

 (หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 22.56 3.03

1 ถึง 5 ปี 7.49 0.26

รวม 30.05 3.29

บริษัท ฯ  ได้ ทำ สัญญา เช่า ดำเนิน งาน ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ เช่า พื้นที่ ใน อาคาร รถยนต์ และ อุปกรณ์ อายุ ของ สัญญา 

 มี ระยะ เวลา ตั้ง แต่ 3 ถึง 4 ปี

 

 ข) บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย มี ภาระ ผูกพัน เกี่ยว กับ ค่า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของ โครงการ เป็น จำนวน ประมาณ 

20.97 ล้าน บาท (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 13.00 ล้าน บาท)

 

 ค) สัญญา เช่า ระยะ ยาว ที่ มี สาระ สำคัญ ได้แก่

  1. บริษัท ฯ ได้ ทำ สัญญา เช่า ที่ดิน พร้อม สิ่ง ปลูก สร้าง โครงการ ให้ เช่า กับ บุคคล ราย หนึ่ง โดย มีอายุ การ เช่า 

15 ปี นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2543 ถึง วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 มี มูลค่า การ เช่า รวม 54 ล้าน บาท ซึ่ง กำหนด 

อัตรา การ เช่า เป็น ราย ปี ตาม ราย ละเอียด ดังนี้

   - ปี ที่ 1 ถึง ปี ที่ 5 ปี ละ 3.0 ล้าน บาท

   - ปี ที่ 6 ถึง ปี ที่ 10 ปี ละ 3.6 ล้าน บาท

   - ปี ที่ 11 ถึง ปี ที่ 15 ปี ละ 4.2 ล้าน บาท

  2. บริษัท ชน ชัย จำกัด ได้ ทำ สัญญา เช่า ที่ดิน กับ สำนัก พระราชวัง เพื่อ ใช้ ใน การ ปลูก สร้าง อาคาร ชุด 

เพื่อ ให้ เช่า โครงการ บ้าน แสน สิริ โดย สัญญา มี กำหนด ระยะ เวลา 30 ปี นับ ตั้ง แต่ 1 พฤศจิกายน 2536 ถึง วัน ที่ 31 

ตุลาคม 2566 มี มูลค่า การ เช่า รวม 117.70 ล้าน บาท ชำระ ครั้ง แรก จำนวน 30 ล้าน บาท ส่วน ที่ เหลือ ชำระ เป็น  

ราย เดือน ตลอด ระยะ เวลา 30 ปี ตาม ที่ ระบุ ใน สัญญา

  3. บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจ เม้น ท์ จำกัด ได้ ทำ สัญญา เช่า ท่ีดิน กับ สำนักงาน ทรัพย์ สิน ส่วน พระ มหา กษัตริย์ 

เพื่อ ใช้ ใน การ ก่อสร้าง อาคาร เพื่อ ให้ เช่า โดย สัญญา มี กำหนด ระยะ เวลา 30 ปี นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ 16 กันยายน 2545 มี 

มูลค่า การ เช่า รวม ประมาณ 88.04 ล้าน บาท ซ่ึง บริษัท ย่อย ได้ จ่าย ชำระ ค่า เช่า ท้ัง จำนวน ครบ ถ้วน ใน เดือน กรกฎาคม 2547

  4. บริษัท ฯ  ได้ ทำ สัญญา เช่า พ้ืนท่ี อาคาร กับ บริษัท ท่ี เก่ียวข้อง กัน แห่ง หน่ึง เพ่ือ เป็น สำนักงาน และ เพ่ือ ให้ เช่า 

โดย สัญญา มี กำหนด ระยะ เวลา 30 ปี นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 มิถุนายน 2537 ถึง วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดย วัน ที่ 

ทำ สัญญา บริษัท ฯ  ได้ ชำระ ค่า เช่า ให้ แก่ ผู้ ให้ เช่า ครั้ง เดียว เป็น จำนวน เงิน ประมาณ 548.57 ล้าน บาท เมื่อ ครบ กำหนด 

สัญญา เช่า แล้ว บ ริษัทฯ  ต้อง ส่ง มอบ สถาน ที่ เช่า คืนให้ แก่ ผู้ ให้ เช่า โดย บริษัท ฯ  จะ เรียก ร้อง สิทธิ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง จาก  

ผู้ ให้ เช่า ไม่ ได้
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30.3 Bank guarantees
  As at 31 December 2008 and 31 December 2007, there were the outstanding bank guarantees 

for Baht 540.82 million and Baht 537.13 million, respectively, issued by the banks in respect of 
requirements of the Company and subsidiaries arising in the normal course of business. These included 
letters of guarantee to guarantee contractual performance regarding preparation and maintenance of 
public utilities, public services and land improvement and to guarantee electricity use (Separate financial 
statement: Baht 264.86 million and Baht 328.23 million, respectively).

30.4 Litigations
 The Company and its subsidiaries have outstanding litigations regarding of breach of 

agreements to purchase and to sell and transgression. The total damages are Baht 18.90 million.  
However, the Company and subsidiaries are in the process of bringing disputes and because such 
litigations are not yet finalised so that the Company and its subsidiaries do not record such estimated 
losses to accounts.

30.5 Joint Venture Agreement 

 On 11 June 2007, the Company amended a joint venture agreement with KNP Investments 
Pte. Ltd (KNP) (which purchased a 49 percent shareholding in Siri Phuket Limited from Natural Park 
Public Company Limited) signed on 15 December 2006. This agreement is for the management and 
operation of Siri Phuket Limited and grants both parties options to sell shares as follows: -

 - During a period of up to 13 months after the joint investments, KNP has the option to 
purchase all of Company’s investment in Siri Phuket Limited (both in the form of investment and 
loans), at the price of Baht 228 million plus any additional investment and loans arising after the joint 
investment.

 - The Company has an option to call for KNP to purchase all of the Company’s investments 
in Siri Phuket Limited, at a price of Baht 208 million plus any additional investment and loans made 
after the joint investment. The Company may exercise this option for up to 9 months after the joint 
investment was made.

 - During the first 13 months, KNP retains an option to sell all shares back to Natural Park 
Public Company Limited (N-PARK) at the purchase price plus interest at a rate stipulated in the  
agreement. If this option is exercised, N-PARK will have the same shareholding in Siri Phuket Limited 
same as before the joint investment was made. 

 Subsequently in December 2007 KNP exercised option to purchase all of investment in Siri 
Phuket Limited, in accordance with option conditions (details of the sale of investment in Siri Phuket 
Limited to KNP are discussed in Note 2.2 (k)).

30.3 หนังสือ ค้ำ ประกัน ธนาคาร

 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มี หนังสือ ค้ำ ประกัน ที่ ออก โดย ธนาคาร ใน นาม ขอ งบ ริษัทฯ และ  

บริษัท ย่อย คง เหลือ อยู่ จำนวน 540.82 ล้าน บาท และ 537.13 ล้าน บาท ตาม ลำดับ ซึ่ง เกี่ยว เนื่อง กับ ภาระ ผูกพัน  

ทาง ปฏิบัติ บาง ประการ ตาม ปกติ ธุรกิจ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ซึ่ง ประกอบ ด้วย หนังสือ ค้ำ ประกัน เพื่อ ค้ำ ประกัน 

การ บำรุง รักษา สาธารณูปโภค ค้ำ ประกัน การ จัด ทำ สาธารณูปโภค หรือ บริการ สาธารณะ หรือ การ ปรับปรุง ที่ดิน 

และ ค้ำ ประกัน การ ใช้ ไฟฟ้า (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 264.86 ล้าน บาท และ 328.23 ล้าน บาท ตาม ลำดับ)

 30.4 คดี ฟ้อง ร้อง

 บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี คดี ความ หลาย คดี ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ การ ถูก กล่าว หา ว่า ผิด สัญญา จะ ซื้อ จะ ขาย และ 

คดี ละเมิด ซึ่ง ถูก เรียก ร้อง ให้ ชำระ ค่า เสีย หาย เป็น จำนวน เงิน ประมาณ 18.90 ล้าน บาท อย่างไร ก็ตาม บริษัท ฯ  และ 

บริษัท ย่อย อยู่ ระหว่าง การ ต่อสู้ คดี และ เนื่องจาก คดี ความ ยัง ไม่ สิ้น สุด บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย จึง ยัง มิได้ บันทึก รายการ 

ดัง กล่าว

30.5 สัญญา กิจการ ร่วม ทุน

 เม่ือ วัน ท่ี 11 มิถุนายน 2550 บริษัท ฯ ทำการ แก้ไข เพ่ิม เติม สัญญา กิจการ ร่วม ทุน ลง วัน ท่ี 15 ธันวาคม 2549 

กับ KNP Investments Pte. Ltd. (KNP) (ซึ่ง ซื้อ หุ้น ใน สัดส่วน ร้อย ละ 49 ของ บริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด จาก กลุ่ม 

บริษัท แน เชอ รัล พาร์ ค จำกัด (มหาชน)) เพื่อ ดำเนิน การ บริหาร จัดการ บริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด โดย ทั้ง สอง ฝ่าย มี 

การ แก้ไข ข้อ ตกลง กัน ใหม่ เกี่ยว กับ การ ให้ สิทธิ (Option) ใน การ ขาย หุ้น กัน ไว้ สรุป ได้ ดังนี้

 - ใน ระหว่าง ระยะ เวลา ไม่ เกิน 13 เดือน หลัง จาก การ ร่วม ลงทุน KNP.มี สิทธิ ที่ จะ ซื้อ เงิน ลงทุน ที่ บริษัท ฯ 

ได้ ลงทุน ใน บริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด ท้ังหมด (ท้ัง ท่ี อยู่ ใน รูป แบบ ของ เงิน ลงทุน และ เงิน ท่ี ให้ กู้ ยืม) ใน ราคา 228 ล้าน บาท 

บวก กับ เงิน ลงทุน และ เงิน ให้ กู้ ยืม เพิ่ม เติม ที่ บริษัท ฯ ได้ ลง ไปห ลัง จาก ที่ ได้ มี การ ร่วม ทุน

 - ส่วน บริษัท ฯ มี สิทธิ ที่ จะ เรียก ให้ KNP.ซื้อ เงิน ลงทุน ที่ บริษัท ฯ ได้ ลงทุน ใน บริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด ทั้งหมด 

(ทั้ง ที่ อยู่ ใน รูป แบบ เงิน ลงทุน และ เงิน ให้ กู้ ยืม) ใน ราคา 208 ล้าน บาท บวก กับ เงิน ลงทุน เพิ่ม เติม และ เงิน ให้ กู้ ยืม ที่ 

บริษัท ฯ  ได้ ลง ไปแล้ว หลัง จาก ที่ ได้ มี การ ร่วม ทุน ได้ เช่น กัน โดย บริษัท ฯ มี สิทธิ ที่ จะ ใช้ สิทธิ ดัง กล่าว ภายใน 9 เดือน แรก 

หลัง จาก การ ร่วม ทุน

 - ใน ช่วง 13 เดือน แรก KNP มี สิทธิ ท่ี จะ ขาย หุ้น คืนให้ แก่ บริษัท แน เชอ รัล พาร์ ค จำกัด (มหาชน) (N-PARK) ได้ 

ใน ราคา ที่ ซื้อ มาบ วก กับ ดอก เบี้ย ตาม อัตรา ที่ ตกลง กัน ซึ่ง หาก KNP ใช้ สิทธิ ดัง กล่าว จะ ทำให้ N-PARK กลับ เข้า ถือ 

หุ้น ของ บริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด เหมือน เดิม ก่อน การ ร่วม ลงทุน

 ทั้งนี้ ใน เดือน ธันวาคม 2550 KNP.ได้ ใช้ สิทธิ ใน การ ซื้อ เงิน ลงทุน ใน บริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด ทั้งหมด ตาม ข้อ 

ตกลง เกี่ยว กับ การ ให้ สิทธิ (ราย ละเอียด การ ขาย เงิน ลงทุน ให้ แก่ KNP แสดง ใน หมายเหตุ ข้อ 2.2 (ฎ))
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31. Financial information by segment

The Company and its subsidiaries’ main business is property development with its properties 
consisting of land and housing projects, residential condominium projects, serviced apartments for 
rent, and office buildings for rent, and also the provision of building management service, real estate 
brokerage, the hotel and medical spa business. The Company and its subsidiaries operate in the single 
geographic area of Thailand.

The financial information of the Company and its subsidiaries by real estate business, building 
management real estate brokerage and hotel and medical spa business segment in the consolidated 
income statements for the years ended 31 December 2008 and 2007 are as follows:-

(Unit: Million Baht)

Real estate

Building manage-
ment and real 

estate brokerage Hotel and Spa Eliminated Total
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Revenues from external 
customers 14,633.15 13,168.39 325.62 323.41 78.59 57.91 - - 15,037.36 13,549.71

Inter segment revenues 10.08 11.31 248.95 312.05 2.27 4.03 (261.30) (327.39) - -

Total revenue 14,643.23 13,179.70 574.57 635.46 80.86 61.94 (261.30) (327.39)15,037.36 13,549.71

Operating income 3,655.75 2,906.97 191.51 174.75 27.01 22.06 - - 3,874.27 3,103.78

Gain on sale of investments 
in related party - 162.86

Other income 140.32 175.97

Common expenses (1,731.17) (2,147.32)

Income before interest 
expenses and income tax 2,283.42 1,295.29

Loss on impairment of 
goodwill,

investments and loans to 
subsidiaries (63.29) (82.79)

Loss on diminution in 
value of property

development and  
impairment loss on

land, building and 
equipment  (56.59)  (71.27)

Loss from modification of 
condominium (428.63) -

Interest expenses (91.76) (69.23)

Corporate income tax (726.41) (402.84)

Net income 916.74 669.16

31. การ เสนอ ข้อมูล ทางการ เงิน จำแนก ตาม ส่วน งาน

บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย ประกอบ ธุรกิจ หลัก ประเภท พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง ประกอบ ด้วย โครงการ จัดสรร ที่ดิน 

ขาย พร้อม บ้าน โครงการ อาคาร ชุด พัก อาศัย โครงการ อาคาร ที่พัก อาศัย ให้ เช่า และ โครงการ อาคาร สำนักงาน ให้ เช่า 

รวม ทั้ง การ ให้ บริการ รับ บริหาร อาคาร และ เป็น นาย หน้า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ โรงแรม และ เมด ิ คัล ส ปา บริษัท ฯ 

และ บริษัท ย่อย ดำเนิน ธุรกิจ ใน ส่วน งาน ทาง ภูมิศาสตร์ หลัก ใน ประเทศ

ข้อมูล ทางการ เงิน จำแนก ตาม ส่วน งาน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ บริหาร อาคาร และ นาย หน้า ซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 

และ ธุรกิจ โรงแรม และ เมด ิ คัล ส ปาข อง บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  

มี ดัง ต่อ ไป นี้

(หน่วย: ล้าน บาท)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจบริหารอาคารและ 
นายหน้าซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจโรงแรม
และสปา

รายการตัดบัญชี
ระหว่างกัน รวม

2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550

รายได้จากภายนอก 14,633.15 13,168.39 325.62 323.41 78.59 57.91 - - 15,037.36 13,549.71

รายได้ระหว่างส่วนงาน 10.08 11.31 248.95 312.05 2.27 4.03 (261.30) (327.39) - -

รายได้ทั้งสิ้น 14,643.23 13,179.70 574.57 635.46 80.86 61.94 (261.30) (327.39) 15,037.36 13,549.71

กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน 3,655.75 2,906.97 191.51 174.75 27.01 22.06 - - 3,874.27 3,103.78

กำไรจากการขายเงินลงทุน 

ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 162.86

รายได้อื่น 140.32 175.97

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (1,731.17) (2,147.32)

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 2,283.42 1,295.29

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (63.29) (82.79)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการด้อยค่า

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (56.59) (71.27)

ขาดทุนจากการแก้ไขอาคารชุดพักอาศัย (428.63) -

ดอกเบี้ยจ่าย (91.76) (69.23)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (726.41) (402.84)

กำไรสุทธิ 916.74 669.16
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The financial information in the consolidated balance sheets as at 31 December 2008 and 2007 by 
real estate business, building management and real estate brokerage business and hotel and medical 
spa business segment is as follows:-

(Unit: Million Baht)

Real estate

Building manage-

ment and real estate 

brokerage Hotel and Spa Total

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Property development for sale - net 15,517.69 13,245.26 - - - - 15,517.69 13,245.26

Property development for rent - net 1,260.76 1,515.21 - - - - 1,260.76 1,515.21

Property development for rent 

and sale - net 261.60 300.58 - - - - 261.60 300.58

Hotel and Spa - net - - - - 135.96 164.28 135.96 164.28

Land, building and equipment - net 406.83 426.77

Other assets 5,909.20 5,380.39

Total assets 23,492.04 21,032.49

32.Financial instruments

32.1 Financial risk management

  The Company and its subsidiaries’s financial instruments, as defined under Thai Accounting 
Standard No. 48 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and 
cash equivalents, trade accounts receivable, loans, investments, and short-term and long-term loans. 
The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described 
below. 

 Interest rate risk

 The Company and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to its cash 
at banks and long-term borrowings. However, since most of the Company’s financial assets and 
liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest 
rate risk is expected to be minimal. 

 Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2008 classified by type of interest 
rates are summarized in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed 
interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before 
the maturity date. 

ข้อมูล ทางการ เงิน จำแนก ตาม ส่วน งาน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ บริหาร อาคาร และ นาย หน้า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ 

และ โรงแรม และ เมด ิ คัล  ส ปาใน งบดุล รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็น ดังนี้

(หน่วย: ล้าน บาท)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจบริหารอาคาร 

และนายหน้าซ้ือขาย 

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรมและสปา รวม

2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อขาย - สุทธิ 15,517.96 13,245.26 - - - - 15,517.69 13,245.26

อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า - สุทธิ 1,260.76 1,515.21 - - - - 1,260.76 1,515.21

อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและ 
ขาย - สุทธิ 261.60 300.58 - - - - 261.60 300.58

โรงแรมและสปา - สุทธิ - - - - 135.96 164.28 135.96 164.28

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 406.83 426.77

สินทรัพย์อื่น 5,909.20 5,380.39

สินทรัพย์รวม 23,492.04 21,032.49

32. เครื่อง มือ ทางการ เงิน

32.1  นโยบาย การ บริหาร ความ เสี่ยง

 เครื่อง มือ ทางการ เงิน ที่ สำคัญ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ตาม ที่ นิยาม อยู่ ใน มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 48 

“การ แสดง รายการ และ การ เปิด เผย ข้อมูล สำหรับ เครื่อง มือ ทางการ เงิน” ประกอบ ด้วย เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า 

เงินสด ลูก หนี้ การ ค้า เงิน ให้ กู้ ยืม เงิน ลงทุน เงิน กู้ ยืม ระยะ สั้น และ เงิน กู้ ยืม ระยะ ยาว บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี 

ความ เสี่ยง ที่ เกี่ยวข้อง กับ เครื่อง มือ ทางการ เงิน ดัง กล่าว และ มีน โย บาย การ บริหาร ความ เสี่ยง ดังนี้
 

 ความ เสี่ยง จาก อัตรา ดอก เบี้ย

 บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี ความ เสี่ยง จาก อัตรา ดอก เบี้ย ที่ สำคัญ อัน เกี่ยว เนื่อง กับ เงิน ฝาก สถาบัน การ เงิน และ 

เงิน กู้ ยืม อย่างไร ก็ตาม เน่ืองจาก สินทรัพย์ และ หน้ี สิน ทางการ เงิน ส่วน ใหญ่ มี อัตรา ดอก เบ้ีย ท่ี ปรับ ข้ึน ลง ตาม อัตรา ตลาด 

หรือ มี อัตรา ดอก เบี้ย คงที่ ซึ่ง ใกล้ เคียง กับ อัตรา ตลาด ใน ปัจจุบัน ความ เสี่ยง จาก อัตรา ดอก เบี้ย ขอ งบ ริษัทฯ  และ บริษัท 

ย่อย จึง อยู่ ใน ระดับ ต่ำ

 ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพย์ และ หน้ี สิน ทางการ เงิน ท่ี สำคัญ สามารถ จัด ตาม ประเภท อัตรา ดอก เบ้ีย 

และ สำหรับ สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ทางการ เงิน ที่ มี อัตรา ดอก เบี้ย คงที่ สามารถ แยก ตาม วัน ที่ ครบ กำหนด หรือ วัน ที่ มี การ 

กำหนด อัตรา ดอก เบี้ย ใหม่ (หาก วัน ที่ มี การ กำหนด อัตรา ดอก เบี้ย ใหม่ถึง ก่อน) ได้ ดังนี้
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(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง

ภายใน 
1 ปี เมื่อทวงถาม

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบี้ย รวม

ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด) 8.13 - 1,965.84 1.42 1,975.39 0.75 - 2.50
- เงินลงทุนชั่วคราว 40.93 - - - 40.93 1.40 - 3.25
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ติด

 ภาระค้ำประกัน 23.79 - - - 23.79 1.75 - 3.75
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 19.70 - 19.70 1.50 - 7.25

72.85 - 1,985.54 1.42 2,059.81
หนี้สินทางการเงิน
- ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน 716.25 - - - 716.25 5.25 - 6.75
- เงินกู้ยืมระยะยาว - - 8,297.39 - 8,297.39 5.25 - 7.25

716.25 - 8,297.39 - 9,013.64

 (หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง

ภายใน 
1 ปี เมื่อทวงถาม

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบี้ย รวม

ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด) - - 1,144.84 - 1,144.84 0.75 - 2.25
- เงินลงทุนชั่วคราว 29.05 - - - 29.05 1.40 - 3.25
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ติด

 ภาระค้ำประกัน 3.72 - - - 3.72 1.75 - 3.00
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 3,486.32 - - 3,486.32 6.50 - 7.25

32.77 3,486.32 1,144.84 - 4,663.93
หนี้สินทางการเงิน
- ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน 497.00 - - - 497.00 5.25 - 6.88
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 15.30 - - 15.30  1.50
- เงินกู้ยืมระยะยาว - - 4,083.25 - 4,083.25 5.25 - 7.25

497.00 15.30 4,083.25 - 4,595.55

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial statements
Fixed interest rate Floating 

interest 
rate

Non-  
interest 
bearing

Effective 
interest 

rate
Within 

one year At call Total
(% p.a.)

Financial Assets
- Cash and cash equivalent 
 (excluding cash)

8.13 - 1,965.84 1.42 1,975.39 0.75 - 2.50

- Short-term investments 40.93 - - - 40.93 1.40 - 3.25
- Deposits at financial  
 institutions with restrictions

23.79 - - - 23.79 1.75 - 3.75

- Loans to related parties - - 19.70 - 19.70 1.50 - 7.25
72.85 - 1,985.54 1.42 2,059.81

Financial liabilities
- Bills of exchange and 
 promissory notes

716.25 - - - 716.25 5.25 - 6.75

- Long-term loans - - 8,297.39 - 8,297.39 5.25 - 7.25
716.25 - 8,297.39 - 9,013.64

Unit: Million Baht)

Separate financial statements
Fixed interest rate Floating 

interest 
rate

Non- 
interest 
bearing

Effective 
interest 

rate
Within 

one year At call Total
(% p.a.)

Financial Assets
- Cash and cash equivalent 

(excluding cash)
- - 1,144.84 - 1,144.84 0.75 - 2.25

- Short-term investments 29.05 - - - 29.05 1.40 - 3.25
- Deposits at financial  
 institutions with restrictions

3.72 - - - 3.72 1.75 - 3.00

- Loans to related parties - 3,486.32 - - 3,486.32 6.50 - 7.25
32.77 3,486.32 1,144.84 - 4,663.93

Financial liabilities
- Bill of exchange and 
 promissory notes

497.00 - - - 497.00 5.25 - 6.88

- Short-term loans from 
 related parties

- 15.30 - - 15.30   1.50

- Long-term loans - - 4,083.25 - 4,083.25 5.25 - 7.25
497.00 15.30 4,083.25 - 4,595.55
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Foreign currency risk

The Company and its subsidiaries’ exposure to foreign currency risk arise mainly from purchase of 
goods and service that are denominated in foreign currencies. Since liabilities denominated in foreign 
currencies, is immaterial and due in short period, the Company and its subsidiaries do not use any 
derivatives to manage such risk. 

Credit risk

The Company and its subsidiaries is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts 
receivable, loans, notes and other receivable. The Company manages the risk by adopting appropriate 
credit control policies and procedures and therefore does not expect to incur material financial losses. 
In addition, the Company and its subsidiaries do not have high concentration of credit risk since it 
has a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of 
receivables, loans, other receivables and notes receivable as stated in the balance sheet.

32.2 Fair values of financial instruments

 Fair value represents the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled 
between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. 

 Methodology of fair value measurement depends upon characteristics of the financial  
instruments. For the financial instruments which are regarded as traded in an active market, fair value 
has been determined by the latest quoted market price or using an appropriate valuation technique. 

 Since major financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiaries are 
short-term in nature, loans of which the interest rate is approximate to the market rate, the fair value 
of financial assets and financial liabilities are presented as the amount stated in the balance sheet. 

33. Capital management

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate 
financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. 

According to the balance sheet as at 31 December 2008, the Group’s debt-to-equity ratio was 
1.62:1 (2007: 1.52:1) and the Company’s was 0.96:1 (2007: 0.70:1).

ความ เสี่ยง จาก อัตรา แลก เปลี่ยน

บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี ความ เสี่ยง จาก อัตรา แลก เปลี่ยน ที่ สำคัญ อัน เกี่ยว เนื่องจาก การ ซื้อ สินค้า และ บริการ เป็น 

เงิน ตรา ต่าง ประเทศ เนื่องจาก หนี้ สิน ที่ เป็น สกุล เงิน ตรา ต่าง ประเทศ มี จำนวน ไม่ เป็น สาระ สำคัญ และ ถึง กำหนด ชำระ 

ใน เวลา อัน สั้น บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย จึง มิได้ ใช้ ตราสาร อนุพันธ์ เพื่อ บริหาร ความ เสี่ยง ดัง กล่าว

ความ เสี่ยง ด้าน การ ให้ สิน เชื่อ

บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย มี ความ เสี่ยง ด้าน การ ให้ สิน เชื่อ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ลูก หนี้ การ ค้า เงิน ให้ กู้ ยืม ลูก หนี้ อื่น และ 

 ตั๋ว เงิน รับ ฝ่าย บริหาร ควบคุม ความ เสี่ยง นี้ โดย การ กำหนด ให้ มีน โย บาย และ วิธี การ ใน การ ควบคุม สิน เชื่อ ที่ เหมาะ สม  

ดัง นั้น บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย จึง ไม่ คาด ว่า จะ ได้ รับ ความ เสีย หาย ที่ เป็น สาระ สำคัญ จาก การ ให้ สิน เชื่อ นอกจาก นี้ 

การ ให้ สิน เชื่อ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ไม่มี การ กระจุก ตัว เนื่อง จา กบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย มี ฐาน ของ ลูกค้า ที่ หลาก 

หลาย และ มี อยู่ จำนวน มาก ราย จำนวน เงิน สูงสุด ที่ บริษัท ฯ  และ บริษัท ย่อย อาจ ต้อง สูญ เสีย จาก การ ให้ สิน เชื่อ คือ มูลค่า 

ตาม บัญชี ของ ลูก หนี้ เงิน ให้ กู้ ยืม ลูก หนี้ อื่น และ ตั๋ว เงิน รับ ที่ แสดง อยู่ ใน งบดุล

32.2  มูลค่า ยุติธรรม

  มูลค่า ยุติธรรม หมาย ถึง จำนวน เงิน ที่ ผู้ ซื้อ และ ผู้ ขาย ตกลง แลก เปลี่ยน สินทรัพย์ กัน ใน ขณะ ที่ ทั้ง สอง ฝ่าย 

มี ความ รอบรู้ และ เต็มใจ ใน การ แลก เปลี่ยน และ สามารถ ต่อ รอง ราคา กัน ได้ อย่าง เป็น อิสระ ใน ลักษณะ ที่ ไม่มี ความ 

เกี่ยวข้อง กัน 

  วิธี การ กำหนด มูลค่า ยุติธรรม ขึ้น อยู่ กับ ลักษณะ ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน ใน กรณี ของ เครื่อง มือ ทาง 

การ เงิน ที่ มี การ ซ้ือ ขาย ใน ตลาด มูลค่า ยุติธรรม จะ กำหนด จาก ราคา ตลาด ล่าสุด หรือ กำหนด ข้ึน โดย ใช้ เกณฑ์ การ วัด มูลค่า 

ท่ี เหมาะ สม 

  เนื่องจาก สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ทางการ เงิน ส่วน ใหญ่ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย จัด อยู่ ใน ประเภท ระยะ สั้น 

เงิน ให้ กู้ ยืม และ เงิน กู้ ยืม มี อัตรา ดอก เบ้ีย ใกล้ เคียง กับ อัตรา ดอก เบ้ีย ใน ตลาด บริษัท ฯ และ บริษัท ย่อย จึง ประมาณ มูลค่า 

ยุติธรรม ของ สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ทางการ เงิน ใกล้ เคียง กับ มูลค่า ตาม บัญชี ที่ แสดง ใน งบดุล  

33. การ บริหาร จัดการ ทุน

วัตถุประสงค์ ใน การ บริหาร จัดการ ทุน ที่ สำคัญ คือ การ จัด ให้ มี ซึ่ง โครงสร้าง ทางการ เงิน ที่ เหมาะ สม และ การ ดำรง 

ไว้ ซึ่ง ความ สามารถ ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ อย่าง ต่อ เนื่อง

ตาม งบดุล ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่ม บริษัท ฯ มี อัตราส่วน หนี้ สิน ต่อ ทุน เท่ากับ 1.62:1 (2550: 1.52:1) 

และ บริษัท ฯ มี อัตราส่วน เท่ากับ 0.96:1 (2550: 0.70:1)
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34. อื่นๆ

เมื่อ วัน ที่ 29 เมษายน 2551 ที่ ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจำ ปี 2551 ได้ มี มติ ดังนี้

34.1 อนุมัติ การ ออก และ เสนอ ขาย หุ้น กู้ อายุ 10 ปี ใน วงเงิน รวม ไม่ เกิน 3,000 ล้าน บาท หรือ เงิน ตรา ต่าง ประเทศ 

ใน วงเงิน เทียบ เท่า เงิน บาท ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการ ขอม ติ อนุมัติ การ ออก และ เสนอ ขาย หุ้น กู้ สำรอง ไว้ ใน กรณี ที่ ภาวะ ด้าน 

ตลาด เงิน เอื้อ อำนวย เนื่องจาก สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ กำหนด 

หลัก เกณฑ์ ว่า มติ ของ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ที่ อนุมัติ การ ออก และ เสนอ ขาย หุ้น กู้ นั้น ต้อง ได้ มา ไม่ เกิน หนึ่ง ปี ก่อน วัน ที่ ยื่น ขอ 

อนุญาต ออก หุ้น กู้ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.

34.2 อนุมัติ การ ออก และ เสนอ ขาย ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ท่ี จะ ซ้ือ หุ้น สามัญ ขอ งบ ริษัทฯ จำนวน 1,473,314,346 หน่วย 

ให้ แก่ ผู้ ถือ หุ้น เดิม ทั้งนี้ เนื่องจาก การ ประชุม วิ สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2550 เมื่อ วัน ที่ 18 มกราคม 2550 ได้ มี มติ 

อนุมัติ ให้ เพิ่ม ทุน จด ทะเบียน ขอ งบ ริษัทฯ โดย การ ออก หุ้น สามัญ ใหม่ โดย แบ่ง การ จัดสรร หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ที่ ออก ใหม่ 

เป็น สอง ส่วน ได้แก่ ส่วน แรก เพื่อ เสนอ ขาย ให้ แก่ บุคคล ใน วง จำกัด (Private Placement) และ ส่วน ที่ สอง เพื่อ รองรับ 

การ ใช้ สิทธิ ตาม ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ซึ่ง บริษัท ฯ จะ ทำการ ยื่น ขอ อนุญาต และ ทำการ จัดสรร ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ดัง กล่าว 

ให้ แก่ ผู้ ถือ หุ้น เดิม ขอ งบ ริษัทฯ ใน อัตราส่วน 2 หุ้น เดิม มี สิทธิ ได้ รับ ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ 1 หน่วย ภาย หลัง จาก ท่ี บริษัท ฯ   

ได้ ทำการ ขาย หุ้น เพ่ิม ทุน ส่วน แรก และ จด ทะเบียน เปล่ียนแปลง ทุน ชำระ แล้ว ขอ งบ ริษัทฯ  น้ัน โดย ปราก ฎ ว่า จนถึง ปัจจุบัน 

บริษัท ฯ ยัง มิได้ ดำเนิน การ ออก และ เสนอ ขาย หุ้น เพ่ิม ทุน ส่วน แรก และ ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ตาม ท่ี ได้ รับ อนุมัติ จาก ผู้ ถือ หุ้น  

แต่ อย่าง ใด และ โดยที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หลัก เกณฑ์ ว่า มติ ของ ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ที่ อนุมัติ การ ออก และ เสนอ 

ขาย ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ นั้น ต้อง ได้ มา ไม่ เกิน หนึ่ง ปี ก่อน วัน ที่ ยื่น ขอ อนุญาต ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ดัง นั้น จึง ทำให้ 

มติ ของ ที่ ประชุม วิ สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2550 เมื่อ วัน ที่ 18 มกราคม 2550 เฉพาะ ใน ส่วน ที่ ได้ รับ อนุมัติ การ ออก 

และ เสนอ ขาย ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ที่ จะ ซื้อ หุ้น สามัญ ขอ งบ ริษัทฯ ให้ แก่ ผู้ ถือ หุ้น เดิม นั้น ถูก ยกเลิก ไป โดย ปริยาย อย่างไร 

ก็ตาม เนื่อง จา กบ ริษัทฯ ยัง คง มี ความ ประสงค์ ที่ จะ ทำการ ออก และ เสนอ ขาย ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ ให้ แก่ ผู้ ถือ หุ้น เดิม อยู่ 

ต่อ ไป ดัง นั้น บริษัท ฯ  จึง จำเป็น ต้อง ขอ อนุมัติ การ ออก และ เสนอ ขาย ใบ สำคัญ แสดง สิทธิ อีก ครั้ง หนึ่ง

34. Other

On 29 April 2008, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders for the year 2008 
passed the following resolutions.

34.1 Approval the issuance and offering of 10-year debentures up to Baht 3,000 million or the 
equivalent in another currency for the purpose of future market expansion. The approval was also  
intended for the compliance with SEC’s regulation, whereby the Annual General Meeting of 
shareholders must pass the resolution to issue and offer such debentures within one year after the 
Company proposed the debenture issuance to SEC.

34.2  Approval the issuance and offer of not more than 1,473,314,346 warrants to the existing 
shareholders. This is because the Extraordinary Meeting No. 1/2007, held on 18 January 2007, passed 
a resolution to increase the share capital of the Company by issuing new shares, of which part are to 
be allotted by private placement and part are to be used to support the exercise of warrants for which 
the Company plans to request approval and allot to the Company’s existing shareholders in the ratio of 
2 existing shares to 1 warrant, after the increase in share capital through private placement and register 
the change in share capital. However, up to date, the Company has not increased the share capital by 
private placement or issued the warrants approved by the Company’s shareholders. Since approval 
was granted to comply with the SEC’s regulations, whereby the Annual General Meeting of shareholders  
must pass a resolution to issue and offer warrants within one year after the Company proposes a  
warrant issue to the SEC. As a result the effective period of resolution to issue and offer warrants 
passed by Extraordinary Meeting No. 1/2007, held on 18 January 2007, has expired. However, since 
the Company still intends to offer warrants to its shareholders, it will apply for approval to issue and 
the offer warrants again.
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35. การ จัด ประเภท รายการ ใน งบ การ เงิน

บริษัท ฯ  ได้ มี การ จัด ประเภท รายการ บัญชี บาง รายการ ใน งบ การ เงิน สำหรับ ปี ส้ิน สุด วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2550 ใหม่ 

เพื่อ ให้ สอดคล้อง กับ การ จัด ประเภท รายการ บัญชี ใน ปี ปัจจุบัน ซึ่ง ไม่มี ผล กระทบ ต่อ กำไร สุทธิ หรือ ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น 

การ จัด ประเภท รายการ ใหม่ มี ดัง ต่อ ไป นี้

(หน่วย: ล้าน บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน - 1.18 - 1.18

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 40.19 74.90 80.88 79.70

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 591.06 655.76 382.13 446.83

สิทธิการเช่า 64.70 - 64.70 -

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี 3,305.16 3,341.06 629.01 629.01

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 48.25 47.69 30.06 30.06

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 101.15 101.71 42.90 42.90

ต้นทุนกิจการเมดิคัลสปา 26.17 45.37 - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 2,980.29 - 1,784.33

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,872.73 - 1,158.97 -

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,130.66 - 625.36 -

ค่าตอบแทนกรรมการ - 3.90 - 3.90

36. การ อนุมัติ งบ การ เงิน

งบ การ เงิน นี้ ได้ รับ การ อนุมัติ ให้ ออก โดย คณะ กรรม กา รบ ริษัทฯ เมื่อ วัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

35. Reclassifications

Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2007 have been 
reclassified to conform to the current year’s classification but with no effect to previously reported net 
income or shareholders’ equity. The reclassifications are as follows:

(Unit: Million Baht)

Consolidated financial 
statements

Separate financial 
statements

2008 2007 2008 2007

Advance payment for land - 1.18 - 1.18

Other current assets 40.19 74.90 80.88 79.70

Land, building and equipment 591.06 655.76 382.13 446.83

Leasehold right 64.70 - 64.70 -

Current portion of long-term loans 3,305.16 3,341.06 629.01 629.01

Short-term provisions 48.25 47.69 30.06 30.06

Other current liabilities 101.15 101.71 42.90 42.90

Cost of spa business 26.17 45.37 - -

Selling and administrative expenses - 2,980.29 - 1,784.33

Selling expenses 1,872.73 - 1,158.97 -

Administrative expenses 1,130.66 - 625.36 -

Directors’ remuneration - 3.90 - 3.90

36. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on  
25 February 2009.
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