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ข้อมูลการเงินที่ส�ำคัญ
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ล้านบาท

28,987

30,087

20,681

รายได้จากการขายโครงการ

ล้านบาท

27,724

28,954

19,769

กำ�ไรสุทธิ

ล้านบาท

1,930

2,938

2,015

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

60,040

46,495

36,706

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

17,068

15,225

11,846

อัตราก�ำไรขั้นต้น (รายได้จากธุรกิจหลัก)

ร้อยละ

32.62

33.26

34.23

อัตราก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

6.66

9.77

9.74

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

2.52

2.05

2.10

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

2.03

1.58

1.57

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (สุทธิ)

เท่า

1.91

1.35

1.33

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

บาท

0.21

0.40

0.29

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

1.87

2.06

1.69

ล้านบาท

ล้านบาท
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1,930

2,938

2,015

27,724
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60,040

ล้านบาท

46,495

ล้านบาท

36,706

สินทรัพย์รวม

28,954

ก�ำไรสุทธิ

19,769

รายได้จากการ
ขายโครงการ

28,987

รายได้รวม

30,087

20,681

รายได้รวม

2554 2555 2556

2554 2555 2556

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม
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สารประธานกรรมการ
ในปี 2556 นี้ถือได้ว่าเป็นปีที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนค่อนข้างมาก
โดยในช่วงครึ่งปีแรกมีการขยายตัวที่ดีต่อเนื่องจากปี 2555 ที่ผ่านมา แต่ในช่วงครึ่งปีหลังกลับได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลง รวมไปถึงภาวะการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดยในด้านการขยายตัวของบริษัท ยังเป็นไปตามแผนการที่ ได้ตั้งไว้
กล่าวคือมีการขยายตัวไปยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในจังหวัดที่ได้ขยายตัวไปก่อนหน้าแล้ว
รวมถึงจังหวัดใหม่ ๆ อาทิ อุดรธานี สงขลา (หาดใหญ่) สุราษฎร์ธานี และเชียงราย ซึ่งได้รับผลตอบรับ
ทีด่ มี าก รวมไปถึงการเปิดตัวโครงการรูปแบบใหม่ เพือ่ ขยายฐานกลุม่ ลูกค้าทีก่ ว้างมากขึน้ โดยได้เปิดตัว
“เมททาวน์” ทาวน์เฮาส์ระดับราคาเฉลี่ย 1.5 ล้านบาท และ “คณาสิริ” บ้านเดี่ยวระดับราคาเฉลี่ย
3 ล้านบาท
ในด้านการตอบแทนสู่สังคมยังคงเป็นเจตนารมณ์ที่แสนสิริ โซเชียลเชนจ์ และ พันธมิตรหลัก ยูนิเซฟ
ประเทศไทย ยังคงท�ำโครงการอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
ประเทศไทยและเป็นปีที่ 3 ที่แสนสิริได้สนับสนุนกองทุนฉุกเฉินของยูนิเซฟ ส�ำนักงานใหญ่ จ�ำนวน
1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพือ่ น�ำเงินไปสนับสนุนการท�ำงานของทีมยูนเิ ซฟในการให้การช่วยเหลือเด็กทัว่ โลก
ทีป่ ระสบกับภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ และ น�ำ้ มือมนุษย์ รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ และ นโยบายการเป็น
องค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก โดยเริ่มต้นจากการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในสถานที่ก่อสร้างโดยมี
การลงนามความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และมีโครงการสร้างพื้นที่สำ� หรับเด็ก
ในสถานทีก่ อ่ สร้าง เพือ่ ให้เด็กทุกคนทีอ่ ยูใ่ นสถานก่อสร้างซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างด้าวมีความปลอดภัย
และสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ในปี 2557 นี้ แสนสิริยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายโครงการของบริษัทออกไปยังจังหวัดต่างๆ ที่มีศักยภาพ
เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการทุม่ เทก�ำลัง ความสามารถ ของผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกท่านในการพัฒนาโครงการ และบริการต่างๆ ให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน
สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ผมขอขอบพระคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี
มาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป

โกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการ
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สารประธานอำ�นวยการ
ในปี 2556 บริษัทประสบความส�ำเร็จในการขยายตัวออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึง
การเปิดตัวโครงการรูปแบบใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งท�ำให้ ไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทสามารถ
สร้างยอดขายรายไตรมาสสูงที่สุดที่ 20,903 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทต้องเผชิญกับความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้ผลประกอบการและยอดขายของบริษัท
ชะลอตัวลงอย่างมาก ท�ำให้บริษัทต้องมีการปรับแผนการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับกับความผันผวน
ดังกล่าว
ส�ำหรับปี 2556 แสนสิริสามารถสร้างรายรับรวม 28,987 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ
รายรับรวมในปี 2555 และมีก�ำไรสุทธิ 1,930 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 0.21 บาท โดยมีรายได้
มาจากธุรกิจหลักคือ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ�ำนวน 27,724 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 96 ของรายได้รวม โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมจ�ำนวน 15,157
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด รายได้จากการขายโครงการ
บ้านเดี่ยวจ�ำนวน 10,166 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด
และรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์จ�ำนวน 2,367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้
จากการขายโครงการทั้งหมด
ในปี 2555 แสนสิริได้เริ่มเปิดด�ำเนินการโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป (พรีคาสท์) เพื่อช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตสินค้า รวมถึงลดการพึ่งพาแรงงานที่มีทักษะ ท�ำให้สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่
ผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น จากผลส�ำเร็จดังกล่าว ท�ำให้ ในปี 2556 บริษัทได้ตัดสินใจขยายโรงงานผลิต
แผ่นส�ำเร็จรูปในเฟสที่ 2 เพื่อเสริมก�ำลังการผลิตแผ่นส�ำเร็จรูปที่มีรูปแบบหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
อาทิ บันได และแผ่นพื้น โดยโรงงานเฟสที่ 2 นี้ได้เริ่มเดินสายการผลิตในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงงานแห่งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในอนาคตข้างหน้า
ปี 2556 เป็ น ปี ที่ พ นั ก งานและผู ้ บ ริ ห ารทุ ก คนของแสนสิ ริ ต ้ อ งท� ำ งานกั น อย่ า งหนั ก เพื่ อ ฝ่ า ฟั น
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมือง ท�ำให้บริษัทสามารถก้าวหน้า
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในฐานะตัวแทนของบริษัท ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ ได้ทุ่มเทก�ำลัง
และความสามารถอย่างเต็มที่ และหวังว่าพนักงานทุกคนพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ากับการเติบโตของ
บริษทั เพราะในปี 2557 จะเป็นอีกปีหนึง่ ทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องเหน็ดเหนือ่ ยกับการท�ำงาน
เพื่ อ ให้ แ สนสิ ริ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มั่ น คงรายหนึ่ ง ของประเทศไทย พร้ อ มกั น กั บ
การมุ่งเน้นการตอบแทนคืนสู่สังคม อันจะน�ำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อภิชาติ จูตระกูล
ประธานอ�ำนวยการ
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คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
(คณะกรรมการ CSR)

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์

2. นายอภิชาติ จูตระกูล

3. นายมานะ นพพันธ์

4. นายเจษฎาวัฒน์
เพรียบจริยวัฒน์

5. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

6. นายเศรษฐา ทวีสิน

7. นายวันจักร์ บุรณศิริ

8. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 9. นายธงชัย จิรอลงกรณ์

ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระ

กรรมการ /
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

10. นายพรทัต อมตวิวัฒน์

รองประธานกรรมการ /
ประธานอ�ำนวยการ
กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ /
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ

1. นายเศรษฐา ทวีสิน

ประธานกรรมการ CSR

2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ CSR

3. นายพรทัต อมตวิวัฒน์
กรรมการ CSR

กรรมการอิสระ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายหลักในด้านการด�ำเนินธุรกิจ
ควบคู ่ กั บ การสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งแนวนโยบายการมี ส ่ ว นร่ ว มดู แ ลสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง นั บ ตั้ ง แต่
ปี 2553 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม
(คณะกรรมการ CSR) เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทโดยได้มีการรายงานความก้าวหน้า
ของการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติและด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญ
ได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริ ษั ท มุ ่ ง เน้ น การประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ธรรม ไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บ และมี จ รรยาบรรณ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ โดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นพื้นฐานความรับผิดชอบทางสังคม พร้อมทั้งยึดถือ
หลักเกณฑ์แห่งจารีตทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
และสังคม โดยค�ำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม เท่าเทียม และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติ
ที่ ส� ำ คั ญ เช่ น ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการค้า ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ที่ยอมรับกัน โดยทั่ว ไปหลีก เลี่ ย ง
การด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ละเว้นการเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ทางการค้าไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมไม่สนับสนุน
การกระท�ำที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารจั ด การซึ่ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของความโปร่ ง ใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยก� ำ หนดโครงสร้ า งของ
องค์ ก รที่ เ สริ ม สร้ า งให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายและลั ก ษณะการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก รอบของ
จริยธรรม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้
มีการถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการปลูกจิตส�ำนึก
ที่ดีให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
บริษัทมีการก�ำหนดอ�ำนาจการอนุมัติและวงเงินรวมทั้งระบบการรับ-จ่ายเงินที่ชัดเจนและสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ เพื่อ
ป้องกันและดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตภายในและภายนอกองค์กร

พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ส� ำ หรั บ เด็ ก และขยายเป็ น ห้ อ งเรี ย นชั่ ว คราวเพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น อยู ่ ข องเด็ ก ในพื้ น ที่ ก ่ อ สร้ า ง ให้
มีความปลอดภัย รวมถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาเบื้องต้นให้เด็กและเยาวชน โดยได้จัดท�ำโครงการน�ำร่องแล้ว
รวม 7 โครงการ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น จังหวัดภูเก็ต อ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปากช่อง (เขาใหญ่)
และมีแผนงานจะขยายเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป
ทั้งนี้ นับได้ว่าโครงการ Child Space in Construction Site เป็นตัวอย่างของการเปิดมุมมองใหม่ส�ำหรับภาคธุรกิจ
และได้รั บการกล่า วถึ งในระดับสหประชาชาติ และยูนิเซฟ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่ว มมือ ที่ดีจากพัน ธมิตรกลุ่ม
งานก่อสร้าง คู่ค้าในธุรกิจ และพนักงาน โดยบริษัทได้รับการสนับสนุนทั้งในส่วนของงบประมาณและการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการครูอาสาที่ช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในไซต์งานก่อสร้าง เป็นต้น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริ ษั ท สนั บ สนุ น และเคารพในการปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยมี น โยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มุ ่ ง เน้ น ด้ า น
การจ้ า งงานตามกฎหมายแรงงานอย่ า งเป็ น ธรรม อาทิ ต่ อ ต้ า นการใช้ แ รงงานเด็ ก รวมทั้ ง ไม่ ส นั บ สนุ น การบั ง คั บ
ใช้ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ ผิ ด กฎหมาย เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี เ งื่ อ นไขการจ้ า งงานที่ เ ป็ น ธรรม ตลอดจนบริ ห าร
ค่าจ้างค่าตอบแทนและการปรับเลื่อนต�ำแหน่งพนักงานอย่างยุติธรรมบนพื้นฐานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีหลักเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีพของพนักงานนอกเหนือจากสวัสดิการ
พื้นฐานที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความผาสุกโดยค�ำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในกรณีที่เกิดความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสินค้า
หรือการให้บริการ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียน ดูแล และรับผิดชอบในการติดตามกรณีต่างๆ
รวมถึงการวางนโยบายให้มีการตรวจสอบข้ามหน่วยงานและประเมินผลการแสดงความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริโภค
มัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องและได้รบั ผลกระทบต่อเนือ่ งน้อยทีส่ ดุ โดยเฉพาะในส่วนของการแสดงความรับผิดชอบ
ต่ อ การอยู ่ อ าศั ย ของลู ก ค้ า บริ ษั ท มี แ นวทางที่ จ ะพิ จ ารณาในทุ ก กรณี ถึ ง แม้ ว ่ า จะพ้ น ระยะเวลาการรั บ ประกั น หรื อ
เป็นเรื่องที่อาจอยู่นอกเหนือขอบเขตของความรับผิดชอบที่ได้ระบุในสัญญาหรือทางกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น การจัดทีม
เฉพาะกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์อันไม่คาดฝันอย่างเช่นกรณีมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 และร่วมบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับลูกบ้าน ซึ่งถือเป็นแนวทางในการด�ำรงไว้ซึ่งหน่วยงานเฉพาะกิจดังกล่าวส�ำหรับกรณีฉุกเฉินในอนาคต

การเคารพสิทธิมนุษยชน
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งสนับสนุนเรื่องการยุติการใช้แรงงานเด็กในสถานก่อสร้าง ซึ่ง
ได้ มีการก� ำ หนดในข้อสัญ ญาในเรื่องการห้า มใช้แรงงานเด็กตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยระบุไ ว้ ในสัญญาที่ท�ำระหว่า ง
บริ ษั ท กั บ ผู ้ ข ายสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ทุ ก ราย นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการทดลองพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ เด็ ก
(Child Space in Construction Site) ซึ่ ง ได้ ริ เ ริ่ ม ท� ำ โครงการตั ว อย่ า งในไซต์ ง านก่ อ สร้ า งของบริ ษั ท ให้ มี
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานของบริษัท
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องวัสดุที่เหลือใช้จาก
งานก่อสร้างซึ่งมีจ�ำนวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ Green Hope ขึ้น เพื่อสะท้อนแนวคิดการน�ำวัสดุ
ที่ เ หลื อ จากไซต์ ง านก่ อ สร้ า งกลั บ มาใช้ ใ หม่ โดยได้ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ แ ละการน� ำ นวั ต กรรมในการออกแบบ
เข้ามาช่วย และร่วมมือกับบริษัทคู่ค้า ประมาณ 17 แห่ง เพื่อท�ำการศึกษาเรื่องการน�ำกลับมาใช้ ใหม่อย่างจริงจังซึ่ง
มีโครงการที่ด�ำเนินการส�ำเร็จแล้ว เช่น ชุมชนอินทร์อุดม ติวานนท์ โดยจัดท�ำเป็นห้องสมุด ลานอเนกประสงค์ชุมชน
ที่ท�ำมาจากวัสดุเหลือใช้ ในชุมชน เป็นต้น

วิสัยทัศน์

เรามุ ่ ง มั่ น ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งประสบการณ์ ที่ น ่ า รื่ น รมย์ ใ ห้ กั บ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ในทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้รับการยอมรับ
ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเลือกใช้บริการ

ภารกิจ

มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาและจั ด หาที่ พั ก อาศั ย รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมไลฟ์ ส ไตล์ และประสบการณ์ ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณ และพร้อมที่จะดูแลคุณทั้งในวันนี้
พรุ่งนี้ และตลอดไป
เราจะด�ำเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย
ด้วยการน�ำเสนอสินค้าและการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิต
ที่ดีให้กับทุกคน
โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุก ๆ ตลาด
ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

กลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสภาพแวดล้ อ มและความเป็ น อยู ่ ข องชุ ม ชนโดยรอบ จึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่จะช่วยให้ชุมชนหรือสังคมรอบข้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและ
ต่อยอดได้ มากกว่าที่จะเป็นการให้แบบชั่วคราวเพื่อจัดการปัญหาบางประเด็น
• โครงการ Green Hope ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• โครงการ GIVE ซึ่งสนับสนุนเรื่องพลังของเด็กและเยาวชน และท�ำงานร่วมกับกลุ่มสภาเยาวชนที่จังหวัดภูเก็ต
โดยเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มอื่นที่จังหวัดภูเก็ตเข้ามามีส่วนร่วมโครงการด้วย ซึ่งมีการจัดอบรมและสนับสนุนให้
เยาวชนท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเมื่อจบโครงการแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้
เข้ามาเป็นทีมเยาวชนของผู้ว่าฯ ด้วย โดยในปีหน้าจะขยายโครงการลักษณะนี้ไปยังจังหวัดต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีโครงการสภาเยาวชนที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ซึ่งบริษัทได้ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนได้ลองคิดเอง-ท�ำเอง
ในเรื่องการสืบสานประเพณีของท้องถิ่น

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�ำเร็จรูป

การเจริญ
เติบโต
ของธุรกิจ

ตลาดสินค้าใหม่
ที่มีระดับราคาต�่ำ

		

ฐานลูกค้าต่างชาติ
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ส่วนแบ่งการตลาดในตลาด
บ้านเดี่ยวระดับราคาสูง

ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
(Niche Market)

ตลาดต่างจังหวัด
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เหตุการณ์ส�ำคัญในรอบปี
ในปี 2556 แสนสิริยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ส�ำคัญ 6 กลยุทธ์
• การออกผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) มากขึ้น โดย
การเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท” ซึ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเจาะกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
• การแย่งชิงความเป็นผู้น�ำทางการตลาดกลับมาส�ำหรับตลาดบ้านเดี่ยวระดับราคาสูง โดยการ
เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวภายใต้แบรนด์ “นาราสิริ”
• การเจาะตลาดลูกค้าที่มีรายได้ต�่ำ โดยการเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวระดับราคาต�่ำกว่า 3 ล้านบาท
ภายใต้แบรนด์ “คณาสิริ” และโครงการทาวน์เฮาส์ระดับราคาต�่ำกว่า 1.5 ล้านบาท ภายใต้
แบรนด์ “เมททาวน์”
• การขยายการพัฒนาโครงการไปยังตลาดต่างจังหวัดที่มีศักยภาพเพิ่มเติมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
• การสร้างการรับรู้ ในตราสินค้าส�ำหรับลูกค้าต่างชาติ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในอนาคต
• การใช้ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป (โรงงานพรีคาสท์) อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ลด
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

• ในด้านการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่นั้น แสนสิริได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ เพื่อเจาะ
กลุ่มลูกค้าระดับล่างมากขึ้น โดยได้มีการเปิดตัวแบรนด์ ใหม่ อันได้แก่ แบรนด์ “คณาสิริ” ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยว
ที่ มีร ะดั บราคาเฉลี่ ย ประมาณ 3 ล้ า นบาทต่ อ ยู นิ ต และแบรนด์ “เมททาวน์ ” ส� ำหรั บ โครงการทาวน์ เฮาส์ ที่ มีร ะดั บ
ราคาเฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาทต่อยูนิต
• ส�ำหรับการขยายการพัฒนาโครงการไปยังตลาดภูมิภาคนั้น ในปี 2556 แสนสิริได้เข้าไปในจังหวัดใหม่เพิ่มเติมรวม
7 จั ง หวั ด อั น ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด ชลบุ รี (บางแสน) จั ง หวั ด ระยอง จั ง หวั ด สงขลา (หาดใหญ่ ) จั ง หวั ด อุ ด รธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ แสนสิริยังได้เปิดโครงการบ้านเดี่ยวโครงการแรก
ในจังหวัดเชียงใหม่ อันได้แก่ โครงการเศรษฐสิริ สันทราย ซึ่งถือเป็นการขยายตลาดเพิ่มขึ้นจากที่เริ่มแรกแสนสิริ
เข้าสู่ตลาดด้วยการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเป็นล�ำดับแรก
• ในปี 2556 แสนสิริได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมอย่างจริงจัง ภายใต้ชื่อแบรนด์ ใหม่ “เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น”
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคต โดยในเบื้องต้นได้เลือกท�ำเลท่องเที่ยวที่ส�ำคัญสองแห่ง ได้แก่
อ� ำ เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และอ� ำ เภอปากช่ อ ง (เขาใหญ่ ) จั ง หวั ด นครราชสี ม า ทั้ ง นี้ ส� ำ หรั บ โรงแรม
เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น หัวหิน ได้เปิดบริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยท�ำการปรับปรุงจาก
โรงแรมที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “คาซา เดล มาเร่” ในขณะที่โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น
เขาใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของโครงการ 23 ดีกรี เอสเตท บนถนนผ่านศึก-กุดคล้า คาดว่าจะเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

นาราสิริ บางนา

นาราสิริ พระราม 2

โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชัน่ หัวหิน

นาราสิริ
พุทธมณฑล สาย 1
20 รายงานประจ�ำปี 2556
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รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
• จากความส�ำเร็จของการเปิดโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป (โรงงานพรีคาสท์) แห่งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อปี
2555 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยท�ำการผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปส�ำหรับใช้ ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ทดแทนวิธีการก่อสร้างแบบเดิม (ก่ออิฐ ฉาบปูน) หรือท�ำการขึ้นรูปส�ำเร็จภายในที่ตั้งโครงการ ภายใต้เทคโนโลยี
การผลิตแบบ Semi-Automated Carousel System อันมีจุดเด่นทางด้านความแม่นย�ำในการก�ำหนดขนาดชิ้นงาน
และสามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ปรากฏแล้ ว ว่ า ผลงานที่ ผ ่ า นมาอยู ่ ใ นระดั บ ที่ น ่ า พอใจ ดั ง นั้ น ในปี 2556
แสนสิริจึงได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดโรงงานพรีคาสท์ ในเฟสที่ 2 โดยเริ่มเดินสายการผลิตในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อลดการพึ่งพาชิ้นส่วนบางประเภทที่ยังคงต้องสั่งจากผู้ผลิตรายอื่น อีกทั้งเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในกระบวนการผลิต  นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมก�ำลังการผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปที่มีรูปแบบหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
อาทิ บันได และแผ่นพื้น เป็นต้น ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในอนาคตต่อไป

Basil Hetzel Award

• ในปี 2556 แสนสิริระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่มีหลักประกัน รวม 4 ครั้ง มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท
โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายมีระยะเวลาประมาณ 5 ปี ถึง 5.5 ปี
• ส�ำหรับปี 2556 แสนสิริได้รับรางวัลแห่งความส�ำเร็จ จากหลายหน่วยงาน อาทิ
°

รางวัล Basil Hetzel Award จาก The International Council for Control of Iodine Deficiency
Disorders Global Network (ICCIDD)

°

รางวั ล จาก International Property Awards winners from Asia Pacific 2013 รวม 3 รางวั ล
ประกอบด้วย

Thailand Property Awards 2013

- Best Public Service Architecture Thailand จากโครงการเศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น
- Highly Commended Public Service Architecture Thailand จากโครงการเศรษฐสิริ วัชรพล
- Highly Commended Landscape Architecture Thailand จากโครงการ วายน์ สุขุมวิท
°

รางวัลจาก Thailand Property Awards 2013 รวม 2 รางวัล ประกอบด้วย
- Best Developer
- Best Housing Development (Bangkok) จากโครงการนาราสิริ พุทธมณฑล สาย 1

°

รางวัลการเป็นสุดยอดผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ในไทยจาก South East Asia Property Awards

°

รางวั ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ดี เ ด่ น ในกลุ ่ ม บริ ษั ท ที่ มี มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาดระหว่ า ง
20,000 ถึง 50,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET Awards ปี 2556 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

South East Asia Property Awards

SET Awards
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100%

100%

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ

บจ. เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์

85%

บจ. แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง

100% บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

100%

100% บจ. ปภานัน

100%

100% บจ. แสนสิริ เวนเจอร์

100% บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้

100% บจ. พิวรรธนา

100% บจ. อาณาวรรธน์

100% บจ. ชนชัย

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์

บจ. แสนสิริ แลนด์

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้
(ธุรกิจตรวจสอบอาคาร)

บจ. ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา
(ธุรกิจบริการให้คำ� ปรึกษาทางธุรกิจ และจัดการองค์กร)
100%

หมายเหตุ
หมายถึง ถือหุ้นโดยตรง
หมายถึง ถือหุ้นโดยอ้อม
*หยุดด�ำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556

Sansiri Guernsey (2009) Limited
(จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศ Guernsey)
(ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่
ขายและ/หรือเพือ่ เช่าในประเทศอังกฤษ)

Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
(Holding Company)
(ซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศสิงคโปร์)

100%

100%

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
(กิจการโรงเรียน ในชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”)

บจ. ปภานัน
(ธุรกิจบริการด้านการแพทย์ เสริมความงาม
บ�ำรุงสุขภาพ และเมดิคัล สปา)*

บมจ. แสนสิริ (ธุรกิจโรงแรม)

100%

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
(ธุรกิจนายหน้า, บริหารงานขาย,
บริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์)

100%

100%

100%

100%

ธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ

แสนสิริมีบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้น 18 บริษัท อันประกอบด้วยแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยที่แสนสิริถือหุ้น
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมโครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท โดยจ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

พลัส พร็อพเพอร์ตี้
100% บจ.
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท
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โครงสร้างรายได้
นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างรายได้จ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2554-2556 มีดังต่อไปนี้

แสนสิริแบ่งการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทในลักษณะการก�ำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ซึ่งสามารถ
จ�ำแนกตามนโยบายการลงทุน ได้ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อันประกอบด้วย
ก. โครงการเพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ โฮม ออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ส�ำหรับทุกกลุ่มลูกค้า
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ (เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน แสนสิริได้เปิดโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป (พรีคาสท์) เพื่อช่วย
สนับสนุนการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ อีกทางหนึ่งด้วย
ข. โครงการเพื่ อ เช่ า ในลั ก ษณะของการลงทุ น ในอาคารส� ำ นั ก งานให้ เ ช่ า โดยรั บ ผลตอบแทนเป็ น อั ต ราค่ า เช่ า
รายเดือน รวมไปถึงการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ ในรูปแบบการขายสิทธิการเช่าให้แก่ลูกค้า
2. กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งครบวงจร
ได้แก่
• บริ ก ารด้ า นการบริ ห ารและจั ด การด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ค รอบคลุ ม บริ ก ารตั ว แทนซื้ อ -ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
(Brokerage Service) การบริหารด้านการขายโครงการ (Sales Management) บริการให้ค�ำปรึกษาด้าน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Consultancy) และการบริหารและจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ (Property Management)
• บริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)
• ธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)
• บริการทางการแพทย์ เสริมความงาม (Medical Spa) ด�ำเนินงานภายใต้ชื่อ “S Medical Spa” (หยุดด�ำเนินการ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556)
• กิจการโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินงานภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”
• กิจการบริหารงานด้านบุคลากรให้กับโรงเรียนสาธิตพัฒนา
3. กลุ่มธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้ง Sansiri Global Investment Pte. Ltd. เพื่อเป็น
ฐานในการลงทุ น ในต่ า งประเทศ โดยมี Sansiri Guernsey (2009) Limited ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและ/หรือเพื่อเช่าในประเทศอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ / บริการ

อหุ้น ประจ�ำปีสิ้นสุด ประจ�ำปีสิ้นสุด ประจ�ำปีสิ้นสุด
ด�ำเนินการ การถื
2556
2555
2554
ของบริษัท
โดย
(ร้อยละ) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
- ประเภทบ้านเดี่ยว
SIRI, PW,
AW, CC,
PPN
- ประเภททาวน์เฮาส์
SIRI, PLUS,
PPV, CC,
PW, SL,
PPN, AW,
NED
- ประเภทคอนโดมิเนียม
SIRI, SV,
RED, AW,
PPN, SL,
SG
1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
- รายได้จากโครงการเพื่อเช่า SIRI, SUN,
AW, RED,
PPN, NED,
SL, TOUCH,
CC, PCH
- รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี SUN, CC
2.  ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

SIRI, PW,
PPN, PLUS,
SL, TOUCH,
SPC

3.  รายได้อื่น ๆ  เช่น
- ดอกเบี้ยรับ
- รายรับค่าส่วนกลางหมู่บ้าน
- รายรับค่าเปลี่ยนสัญญาและยึดเงินจอง
- รายได้อื่น
รวมรายได้
อัตราการเพิ่ม(ลด) ของรายได้ (ร้อยละ)

26 รายงานประจ�ำปี 2556

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

10,166

35.1

9,406

31.3

7,099

34.3

2,367

8.2

4,635

15.4

3,372

16.3

52.4 14,913

49.6

9,299

45.0

- , 100,
100, 100,
100, 100,
100, 100,
100, 85

84

0.3

113

0.4

113

0.5

100, 100

42

0.1

44

0.1

43

0.2

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

747

2.6

710

2.4

616

3.0

21
66
127
175

0.1
0.2
0.4
0.6

32
61
55
119

0.1
0.2
0.2
0.4

26
64
25
25

0.1
0.3
0.1
0.1

100.0 20,681

100.0

15,191

28,987
-3.7

100.0 30,087
45.5

10.3
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
หมายเหตุ -

SIRI

หมายถึง		 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

PLUS

หมายถึง 		 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

CC

หมายถึง 		 บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

SV

หมายถึง 		 บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด

PW

หมายถึง		 บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

AW

หมายถึง 		 บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

SL

หมายถึง		 บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด

RED

หมายถึง		 บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

PPV

หมายถึง		 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด

PCH

หมายถึง		 บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

SUN

หมายถึง		 บริษัท เอส.ยู.เอ็น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อันได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2) ธุรกิจ
บริการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระดับราคา

TOUCH หมายถึง		 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
PPN

หมายถึง		 บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

NED

หมายถึง		 บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

ทาวน์เฮาส์/ช็อปเฮาส์
/โฮม ออฟฟิศ

คอนโดมิเนียม

> 10.10 ล้านบาทต่อยูนิต

> 7.10 ล้านบาทต่อยูนิต

> 120,000 บาทต่อตรม.

สูง

SPC
หมายถึง		 บริษทั ศูนย์บคุ ลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
				 (เดิมชือ่ “บริษทั คลับเฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด”)
SG

หมายถึง		 Sansiri Guernsey (2009) Limited

5.10-10.10 ล้านบาทต่อยูนิต 3.10-7.10 ล้านบาทต่อยูนิต

80,000-120,000 บาทต่อตรม.

2.51-5.10 ล้านบาทต่อยูนิต

60,000-80,000 บาทต่อตรม.

ปานกลาง

1.20-3.10 ล้านบาทต่อยูนิต

CHACHA
AM - AM
HUA
- HUA
HIN HIN
CHA AM - HUA HIN

ต�่ำ

CHA AM - HUA HIN

CHA
- HUA
HIN
CHA
AMAM
- HUA
HIN

CHA AM - HUA HIN

CHA
- HUA
HIN
CHA
AMAM
- HUA
HIN
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แสนสิริพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้ง
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ช็อปเฮาส์ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ของแสนสิริในทุกระดับราคา ยังคงคุณภาพตามมาตรฐานของ
แสนสิริ ในปี 2556 แสนสิริได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น อาทิ การพัฒนาโครงการ
คอนโดมิ เ นี ย มใกล้ ส ถานศึ ก ษา ภายใต้ แ บรนด์ “ดี ค อนโด แคมปั ส รี ส อร์ ท ” เพื่ อ เจาะกลุ ่ ม ลู ก ค้ า นั ก ศึ ก ษา
การพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวที่มีระดับราคาขายเฉลี่ยประมาณ 3 ล้านบาทต่อยูนิต ภายใต้แบรนด์ ใหม่ “คณาสิริ”
เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ครัวเรือนไม่ต�่ำกว่า 72,000 บาทต่อเดือน ตลอดจนการพัฒนาโครงการ
ทาวน์เฮาส์ที่มีระดับราคาขายเฉลี่ย 1.5 ล้านบาทต่อยูนิต ภายใต้แบรนด์ “เมททาวน์”เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า
ที่มีรายได้ครัวเรือนไม่ต�่ำกว่า 36,000 บาทต่อเดือน
ในปี 2556 แสนสิริยังได้ขยายการพัฒนาโครงการไปยังจังหวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดย
แสนสิริได้ลงทุนพัฒนาโครงการในอ�ำเภอและจังหวัดใหม่ ๆ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) ระยอง
อุดรธานี เชียงราย สุราษฎร์ธานี อ�ำเภอหาดใหญ่ อ�ำเภอบางแสน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2556 แสนสิริเปิดตัวโครงการ
ทั้ ง หมดรวม 48 โครงการ แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ� ำนวน 23 โครงการ และ
โครงการในต่างจังหวัดอีกจ�ำนวน 25 โครงการ  อย่างไรก็ดี ส�ำหรับการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด แสนสิริจะ
เริ่มต้นที่การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก ซึ่งมีมูลค่าโครงการไม่สูงนัก ภายใต้แบรนด์ “เดอะ เบส
และ ดีคอนโด” เป็นหลัก และหากได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี แสนสิริจะขยายการพัฒนาโครงการ
ไปยังบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียมทีม่ รี ะดับราคาสูงขึน้ เพือ่ รองรับความต้องการของลูกค้ากลุม่ อืน่ ๆ
1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
แสนสิริมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าซึ่งก่อให้เกิดรายรับอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) แบ่งเป็น
อาคารส�ำนักงานให้เช่า 2 แห่ง ได้แก่ อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา และอาคารภักดี ถนนวิทยุ ทั้งนี้ สัญญาเช่า
ของอาคารภักดีได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ แสนสิริยังมีโครงการขายสิทธิการเช่า
อีก 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงการ ซัน สแควร์ สีลม ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ และโครงการบ้านแสนสิริ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นอาคารที่พักอาศัย

2.2 ธุรกิจด้านการศึกษา
ปัจจุบัน แสนสิริประกอบกิจการโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มแหล่ง
รายได้จากกิจการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องแล้ว (Recurring Income) ยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ
และสร้างผลประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ เนื่องจากโรงเรียนสาธิต
พัฒนาตั้งอยู่ใกล้บริเวณโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริหลายแห่ง
2.3 ธุรกิจโรงแรม
ปัจจุบัน แสนสิริมีธุรกิจโรงแรม ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่อ “โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล
คอลเลคชั่น หัวหิน” (เดิมชื่อ “คาซา เดล มาเร”) โดยมีห้องพักจ�ำนวน 46 ห้อง บนพื้นที่ขนาด 3 ไร่ 2 งาน
51 ตารางวา
2.4 ธุรกิจเมดิคัล สปา
แสนสิริ มีธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ เสริมความงาม บ�ำรุงสุขภาพ และเมดิคัล สปา โดยเปิดด�ำเนินการ ณ
อาคารภักดี ภายใต้ชื่อ “S Medical Spa” ซึ่งด�ำเนินการผ่านบริษัท ปภานัน จ�ำกัด ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวได้หยุด
ด�ำเนินการหลังจากสัญญาเช่าอาคารภักดีสิ้นสุดลงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556   

2. ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
2.1 ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งด�ำเนินงานโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (“พลัส”) เป็นธุรกิจที่
ส่งเสริมกันกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายได้เป็นอย่างดี โดยนอกจากจะสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าด้วยบริการที่ครบวงจร ยังเป็นแหล่งกระแสรายรับที่ต่อเนื่องส�ำหรับแสนสิริ และเอื้ออ�ำนวยให้แสนสิริ
สามารถใช้ป ระโยชน์จากฐานข้อมูล เพื่อ น�ำมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพ ย์ ให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดต่อไป โดยธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ (1) บริการตัวแทนซื้อ ขาย
เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริหารงานขายโครงการ (2) การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทั้งการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้การบริหารงานจ�ำนวน 146 โครงการ มีพื้นที่บริหารรวมทั้งสิ้น 3.59 ล้านตารางเมตร (ข้อมูลสิ้นสุด
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556) และ (3) บริ ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทั้ ง ก่ อ นเริ่ ม และระหว่ า ง
การด�ำเนิ นโครงการ โดยครอบคลุม ด้านการศึกษาความเป็น ไปได้ข องโครงการ การส�ำรวจและศึกษาตลาด
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสอบอาคาร ซึ่งด�ำเนินงานโดย บริษัท ทัช
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
1. การตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
ส�ำหรับปี 2556 ยังคงเป็นปีที่แสนสิริมุ่งมั่นเดินหน้าด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา ความท้าทายของแสนสิรใิ นปี 2556 มีอยูห่ ลายประการ ไม่วา่ จะเป็นความพยายาม
สร้างอัตราการเติบโตทีต่ อ่ เนือ่ งจากช่วง 3-4 ปีทผี่ า่ นมา ความตัง้ ใจทีจ่ ะเดินหน้าเพือ่ แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากคูแ่ ข่งรายใหญ่
ในหลายๆ เซกเมนต์ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยมีปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของปี 2556
ทั้งหมด 6 ปัจจัย  
ปัจจัยสนับสนุนล�ำดับแรก ได้แก่ การรุกหน้าในการขยายตัวไปยังตลาดต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 แสนสิริ
ได้ขยายตลาดไปยังอีก 7 จังหวัดเพิ่มเติมในหลากหลายภูมิภาค ประกอบด้วย ชลบุรี (บางแสน) ระยอง สงขลา 
(หาดใหญ่) อุดรธานี สุราษฎ์ธานี เชียงราย และนครราชสีมา โดยยังคงเข้าสู่ตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทโครงการ
คอนโดมิเนียมระดับกลางถึงล่าง ภายใต้แบรนด์ “ดีคอนโด” และ “เดอะ เบส” นอกจากนี้ ยังได้มีการขยายตลาดในเชิงลึก
ในจังหวัดที่ได้เข้าสู่ตลาดไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ผ่านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โครงการที่เป็นแนวราบ ได้แก่ โครงการเศรษฐสิริ
สันทราย ในจังหวัดเชียงใหม่
การเปิดตัวโครงการในแต่ละภูมิภาคได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สะท้อนได้จากยอดขายเฉลี่ยที่สูงกว่าร้อยละ 60
นอกจากนี้ ในการรุกตลาดต่างจังหวัด แสนสิรไิ ด้ ให้ความส�ำคัญกับการเป็นส่วนหนึง่ ทีย่ งั่ ยืนของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมส�ำคัญต่า ง ๆ ของแต่ละจังหวัดตามทีโ่ อกาสเอือ้ อ�ำนวย อาทิ การเข้าร่วมเทศกาลกินเจของจังหวัดภูเก็ต หรือการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นั้น ๆ เช่น การน�ำเมล็ดกาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มาจัดท�ำเป็นกาแฟปรุงพิเศษ เพื่อน�ำเสนอต่อ
ลูกค้าและพันธมิตรของแสนสิริ เป็นต้น
ปัจจัยสนับสนุนล�ำดับที่สอง ได้แก่ การจับตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น
แสนสิริได้ฉีกตัวออกจากการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตลาดเดิม ไปยังตลาดใหม่ที่แสนสิริมองเห็นทั้งโอกาสและความต้องการ
หลากหลายทีซ่ อ่ นอยู  ่ ในปี 2556 แสนสิรปิ ระสบความส�ำเร็จในการสร้างตลาดดังกล่าว ผ่านการเปิดตัว “ดีคอนโด แคมปัส ซีรสี่ ”์
ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่เจาะตลาดบริเวณสถานศึกษาต่าง ๆ และโครงการดีคอนโด พรานนก ซึ่งมีที่ตั้งของโครงการ
อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช ท�ำให้ ได้รับความสนใจอย่างมากจากบุคลากรที่ท�ำงานในบริเวณนั้น ส�ำหรับการเปิดตัว
โครงการดีคอนโดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด แสนสิริได้จัดท�ำแคมเปญการสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะการสื่อสาร
ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดงานขึ้นพร้อมกันในทุกโครงการที่เปิดการขาย ทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขาย ให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมและจองซื้อ และยังเป็นการสร้างความสนใจ
และความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคอีกด้วย
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ล� ำ ดั บ ที่ ส าม ได้ แ ก่ การกลั บ มาแข่ ง ขั น ในตลาดบ้ า นเดี่ ย วระดั บ บนที่ มี ร ะดั บ ราคาเฉลี่ ย มากกว่ า 
10 ล้านบาทขึ้นไป ภายใต้แบรนด์ “นาราสิริ” ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่แสนสิริได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นตลาดที่มี
ความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 แสนสิริได้เปิดตัวโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการนาราสิริ
บางนา โครงการนาราสิริ พระราม 2 และโครงการนาราสิริ พุทธมณฑล สาย 1 รวมมูลค่าโครงการประมาณ 6,800 ล้านบาท
โดยมีแคมเปญการสื่อสารสนับสนุนการเปิด ตัวโครงการผ่านทางสื่อโฆษณา โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงการจัด
กิจกรรมเปิดตัว 3 โครงการพร้อมกันในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 อีกด้วย
ปัจจัยสนับสนุนล�ำดับที่สี่ ได้แก่ การเริ่มกลับมารุกตลาดต่างชาติมากขึ้น ซึ่งเป็นการหวังผลลัพธ์ ในระยะยาว เนื่องจาก
ในช่วงที่ผ่านมา แสนสิริมีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติน้อยกว่าร้อยละ 3 จากฐานลูกค้าทั้งหมด ซึ่งนับว่ายังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
ท�ำให้แสนสิริเล็งเห็นโอกาสที่จะก้าวเข้าไปแย่งชิงส่วนแบ่งจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้เช่นกัน โดยกลุ่มลูกค้าที่แสนสิริ
ต้องการเข้าถึงมีหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ทั้งจากบริเวณเอเชียด้วยกันหรือจากทางฝั่งตะวันตก
และกลุม่ ชาวต่างชาติทมี่ กี ำ� ลังซือ้ ภายหลังจากเกษียณอายุงานแล้ว นอกจากนี้ แสนสิรยิ งั ให้ความสนใจกับกลุ่มชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาประกอบอาชีพในไทยหรือมีครอบครัวเป็นคนไทยและมองหาที่อยู่อาศัยถาวร รวมทั้งกลุ่มชาวต่างชาติที่มองหา
บ้านหลังทีส่ องเพือ่ ใช้เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนอีกด้วย แสนสิรเิ ชือ่ ว่า โครงการของแสนสิรทิ มี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ในหลากหลายเซกเมนต์
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
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ในปีท่ีผ่านมา แสนสิริได้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการวิเคราะห์ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของแสนสิริที่อยู่ในเครือข่ายตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์และมีความเชี่ยวชาญในตลาดต่างชาติ แสนสิริได้น�ำข้อมูลต่างๆ
มาใช้ ในการวิเคราะห์หาวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ และได้เริ่มจัดท�ำกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญสื่อ
จากต่างประเทศมาเยีย่ มชมโครงการ การให้สอื่ เข้าสัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูง เพือ่ น�ำไปเผยแพร่ทตี่ า่ งประเทศ การจัดกิจกรรม
โรดโชว์ ในต่างประเทศร่วมกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่มีเครือข่ายกว้างขวาง ตลอดจนการร่วมท�ำกิจกรรมอีกมากมาย
กับกลุ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในแบรนด์ของแสนสิริ ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมให้แสนสิริเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ของไทยที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ
ปัจจัยสนับสนุนล�ำดับที่ห้า คือ การรุกตลาดบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ในตลาดระดับกลางถึงล่าง ด้วยการเปิดโครงการ
ภายใต้แบรนด์ใหม่ “คณาสิริ” และ “เมททาวน์” ซึ่งเป็นความท้าทายของแสนสิริอีกครั้งในการเจาะตลาดใหม่ โดยการขยับ
มาท�ำตลาดที่มีระดับราคาต�่ำลง และคาดหวังว่าจะสามารถแย่งชิงตลาดจากคู่แข่งรายใหญ่อีกหลายราย โดยเน้นไปใน
ท�ำเลที่ใกล้แหล่งงานหรือนิคมอุตสาหกรรม เช่น จังหวัดปทุมธานี ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก รวมถึงอยู่ใกล้แหล่งเมืองเก่า 
เช่น ประชาอุทิศ ส�ำโรง เป็นต้น ในปี 2556 แสนสิริได้เปิดตัวโครงการภายใต้ 2 แบรนด์ดังกล่าว รวม 3 โครงการ ได้แก่
โครงการคณาสิริ บางนา โครงการคณาสิริ วงแหวน-พระราม 5 และโครงการเมททาวน์ ปทุม-ติวานนท์
ปัจจัยสนับสนุนล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนของโครงการที่ใช้เทคโนโลยี Pre-Fabrication มาช่วยในการก่อสร้าง
แสนสิริคาดการณ์ว่า การขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ยังคงเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญต่อไป
ในปี 2556 แสนสิริจึงเตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยเพิ่มการใช้การก่อสร้างระบบพรีคาสท์กับหลายโครงการ
มากขึ้น ทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ส่งผลให้แสนสิริสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้างและ
ลดการพึ่งพาแรงงาน อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการรับรู้รายได้ ให้เร็วขึ้นอีกด้วยใน ปี 2556 แสนสิริได้เปิดโรงงานในเฟสที่ 2
อย่างเป็นทางการ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นบริเวณเดียวกันกับโรงงานแห่งแรก โดยโรงงานในเฟสที่ 2 นี้ จะท�ำหน้าทีผ่ ลิตชิน้ ส่วนทีม่ คี วามหลากหลาย
มากขึน้ เป็นการเสริมการผลิตจากโรงงานในเฟสที่ 1 ท�ำให้แสนสิริสามารถลดการพึ่งพาการจ้างผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้
จากโรงงานภายนอกได้
นอกเหนือจากปัจจัยสนับสนุนทั้ง 6 ปัจจัยดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แสนสิริยังได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างแบรนด์และส่งเสริมการขายไปพร้อมกัน แสนสิริได้จัดงาน Sansiri Life Comes Home
ขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่สยามพารากอน ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมโครงการทั้งหมดของแสนสิริที่เปิดขายอยู่แล้ว
และก�ำลังจะเปิดขายมาให้ผู้ที่สนใจเยี่ยมชม สอบถามข้อมูล และท�ำการจองโครงการในงาน โดยถือเป็นกิจกรรมที่
ประสบความส�ำเร็จทั้งในด้านของการขายและการกระตุ้นตลาดให้มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นปี โดยในไตรมาสแรก
แสนสิริมียอดขายสูงถึง 21,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นยอดขายต่อไตรมาสสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแสนสิริ
ส�ำหรับความพยายามที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย แสนสิริได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ
การติดต่อนิตยสารไลฟ์สไตล์จากประเทศอังกฤษอย่าง Monocle ให้มาเปิดร้าน Pop-up Store ณ แสนสิริ เลาจน์
สยามพารากอน ในช่วงกลางปี 2556 ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูท้ ชี่ นื่ ชอบการใช้ชวี ติ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3
และไตรมาสที่ 4 แสนสิริยังได้จัดกิจกรรม Bridging Good Life และ Winter Market Fest ณ บริเวณโครงการ
ในซอยสุขุมวิท 77 เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสสัมผัสวิถีการคิดของแสนสิริที่ต้องการน�ำเสนอสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้า พร้อมกับ
สัมผัสบรรยากาศจริงของโครงการ ทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์ของแสนสิริที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น
กิจกรรมการตลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นกิจกรรมการตลาดที่แสนสิริตั้งใจที่จะจัดให้ครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภค
ในทุกเซกเมนต์ ซึ่งแสนสิริประสบความส�ำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ จะเห็นได้จากผลตอบรับที่ดีของลูกค้าที่ยังคงให้ความสนใจและ
เลือกจองโครงการของแสนสิรอิ ย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ โครงการในกรุงเทพมหานคร และโครงการทีอ่ ยูต่ า่ งจังหวัด กิจกรรมการตลาดดังกล่าว
ยังสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์แสนสิริ ทัง้ ต่อกลุม่ ลูกค้าปัจจุบนั ของแสนสิริ รวมถึงผูท้ เี่ ริม่ มองหาทีอ่ ยูอ่ าศัยในอนาคต
อีกด้วย
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2. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
ภาวะตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องไทยในปี 2556 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจากปี 2555 โดยในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รก ยั ง มี
ปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลที่ยังเอื้อต่อการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการบ้านหลังแรก
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ซึ่งขยายระยะเวลามาถึงเดือนมีนาคม 2556 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
ด้านการคมนาคม รวมถึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกมีการ
ปรับตัวดีขึ้น เช่นเดียวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีการขยายตัวจากปีที่ผ่านมา
การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2556 มีแรงขับเคลื่อนมาจากการเติบโตของตลาดคอนโดมิเนียม ซึ่งมีจ�ำนวน
อุปทานและยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นอย่างมาก และจากการเติบโตของตลาดภูมิภาค ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่
หลายราย ได้ขยายการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยเน้นไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพ และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือ
การท่องเที่ยว หรือเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าหรือการคมนาคม อาทิ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น
อุดรธานี เป็นต้น โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากราคาที่ดินในภูมิภาคอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ประกอบกับที่ดิน
ในกรุงเทพมหานครมีจ�ำนวนจ�ำกัด
อย่างไรก็ตาม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2556 ยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น ทั้งจากราคา
วัสดุก่อสร้างและค่าแรง เนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมา ปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบการรายเล็กที่ยังคงพึ่งพาแรงงานมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งได้ลดการพึ่งพาแรงงานลงโดยการน�ำ
เทคโนโลยีและวัสดุส�ำเร็จรูปมาใช้ ในการก่อสร้างมากขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2556 ปัญหาทางการเมืองเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ท�ำให้ผู้บริโภคที่ ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องซื้อที่อยู่อาศัย
ในขณะนี้ อาจชะลอการตัดสินใจซื้อออกไป
ส�ำหรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2557 คาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงจากหลายปัจจัย อาทิ ผลกระทบจากการ
ชุมนุมทางการเมือง ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ตลอดจนการขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้
ปัจจัยทางด้านการเมือง ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค ท�ำให้การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยอาจชะลอตัวลง ส�ำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้น
ต้นทุนค่าก่อสร้าง เช่นเดียวกับต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และราคาที่ดิน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต ยังคงเป็นการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นหลัก
โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะมีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ชัดเจนและขยายไปครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ท�ำให้ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กต้องปรับกลยุทธ์ ในการท�ำธุรกิจ ศึกษาช่องทางการตลาด พัฒนานวัตกรรมของการอยู่อาศัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ได้ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ยังคงมี
ความได้เปรียบในด้านความน่าเชื่อถือในตราสินค้า ความสามารถในการดูแลและบริการลูกค้า และจะมีส่วนในการ
ก�ำหนดราคาได้มากกว่า รวมทั้งยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ ได้ โดยกิจกรรมการตลาดจัดเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่สามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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สรุปสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2556
พื้นที่ส�ำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 6 บริเวณ ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้
พื้นที่
ทิศเหนือ

จังหวัด

อ�ำเภอ / เขต

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน สายไหม
นนทบุรี
อ�ำเภอเมือง ปากเกร็ด
ปทุมธานี
อ�ำเภอเมือง ธัญบุรี ล�ำลูกกา หนองเสือ คลองหลวง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ วังทองหลาง สะพานสูง คลองสามวา หนองจอก
มีนบุรี บึงกุ่ม คันนายาว
ทิศตะวันออก

กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางนา สวนหลวง ประเวศ ลาดกระบัง
สมุทรปราการ
อ�ำเภอเมือง พระประแดง บางพลี บางปู

ทิศตะวันตก

กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บางแค (ถนนเพชรเกษมเหนือ) ภาษีเจริญ
(ถนนเพชรเกษมเหนือ) ทวีวัฒนา หนองแขม
นนทบุรี
เขตบางบัวทอง บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย
นครปฐม
เขตพุทธมณฑล สามพราน

ทิศใต้

กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ
สมุทรสาคร
อ�ำเภอเมือง กระทุ่มแบน
สมุทรปราการ
อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์

สถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยว
ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายจ�ำนวน 22,753 ยูนิต ลดลง 1,689
ยูนิต หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และลดลงจากจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย 23,754 ยูนิต
ในครึ่งแรกของปี 2556 สาเหตุเกิดจากความต้องการของตลาดมีแนวโน้มที่จะชะลอตัว ประกอบกับปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมื อ ง ส่ ง ผลให้ มี ก ารเลื่ อ นแผนการเปิ ด โครงการและชะลอการลงทุ น ในบางโครงการ ท� ำ ให้ ยู นิ ต เสนอขาย
ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นยูนิตคงค้างจาก 1-2 ปีก่อน จ�ำนวนยูนิตเสนอขายในครึ่งหลังของปี 2556 ลดลงในเกือบ
ทุกพื้นที่ เมื่อเทียบกับครึ่งหลังของปี 2555 ยกเว้นพื้นที่ทางทิศใต้ที่มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากการ
ทยอยเปิดเฟสเพิ่มเติมมาตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี 2556 ดังตาราง 1 ทั้งนี้ จ�ำนวนยูนิตเสนอขายในช่วงครึ่งปีหลังของ
ปี 2556 เป็ น สั ด ส่ ว นของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ร้อยละ 66 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.6 จากปีก่อนหน้า โดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับยอดขายบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 มีจ�ำนวน 6,395 ยูนิต ลดลงร้อยละ 16 หรือ 1,232 ยูนิต จาก
ครึ่งหลังของปี 2555 เป็นผลมาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ช้าลง เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว
ภายหลังจากที่มีการใช้จ่ายเป็นจ�ำนวนมากในปีก่อน รวมถึงปัจจัยทางด้านการเมือง ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจ
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แผนภาพ 1 ร้อยละของยูนิตที่ขายได้และจ�ำนวนยูนิตเสนอขายโครงการบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตามระดับราคา
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ซื้ออสังหาริมทรัพย์ออกไป นอกจากนี้ ผู้บริโภคบางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเปลี่ยนเป็นการซื้อ
คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง ท�ำให้ยอดขายบ้านเดี่ยวลดลงในเกือบ
ทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกที่มีวิธีส่งเสริมการขายที่ดี ประกอบกับเป็นท�ำเลที่ได้รับความนิยม
ท�ำให้ ได้รับการตอบรับที่ดีและมียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของปี 2555

20
10
0

ยูนิตเสนอขาย
ครึ่งปีหลัง 2556
ร้อยละของยูนิตที่ขายได้
ครึ่งปีหลัง 2556
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
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หากพิจารณาจ�ำนวนยูนิตเสนอขายและยอดขายตามระดับราคา พบว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 บ้านเดี่ยวระดับราคา
3-5 ล้านบาท มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายมากที่สุดอยู่ท่ี 10,066 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย
บ้านเดี่ยวทั้งหมด ในขณะที่บ้านเดี่ยวระดับราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป มีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 14 เป็นผลมาจาก
การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยเน้นการลงทุนในสินค้าระดับบนแทนสินค้าระดับกลาง
ถึงล่างซึ่งมีการแข่งขันสูง ประกอบกับความต้องการจากตลาดเริ่มลดลง ในด้านยอดขายครึ่งหลังของปี 2556 พบว่า
บ้านเดี่ยวระดับราคา 10-20 ล้านบาท มียอดขายสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 51 เติบโตขึ้นร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านเดี่ยวระดับราคาดังกล่าว มีฐานะค่อนข้างมั่นคงและได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจน้อย จึงสามารถซื้อสินค้าที่มีระดับราคาสูงได้ ขณะที่บ้านเดี่ยวในช่วงระดับราคาอื่น ๆ มียอดขายลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวราคาต�่ำกว่า 3 ล้านบาท มียอดขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 19 หรือ
ลดลงร้อยละ 11 ดังแผนภาพ 1
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ภาพรวมตลาดบ้ า นเดี่ ย วในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี 2556 ยั ง อยู ่ ใ นภาวะชะลอตั ว โดยเฉพาะสิ น ค้ า ระดั บ กลางถึ ง ล่ า ง
โดยมาจากหลายปัจจัย อาทิ ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้น ปัจจัยด้านการเมือง รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ที่ขยายตัวได้ช้าลงจากการเร่งใช้จ่ายตามนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลในปีก่อน ซึ่งท�ำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
ตลอดจนปัญหาค่าครองชีพ ซึง่ ราคาพลังงานได้ปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ผบู้ ริโภคปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้ชวี ติ
มาอยู่คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง นอกจากนี้ การเติบโตของตลาดบ้านเดี่ยวยังมีอุปสรรคจากหนี้สินภาคครัวเรือน
ต่อเนื่องมาจากครึ่งแรกของปี 2556 ท�ำให้ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ทั้งนี้ ยูนิตเสนอขาย
คงค้างจ�ำนวน 16,358 ยูนิต คาดว่าต้องใช้เวลาดูดซับไม่ต�่ำกว่า 13 เดือน ส�ำหรับแนวโน้มตลาดบ้านเดี่ยวในอนาคต
คาดการณ์ว่าจะมียูนิตเสนอขายใหม่เข้าสู่ตลาดไม่ต�่ำกว่า 2,000 ยูนิต โดยคาดว่าจะเน้นการลงทุนไปยังโครงการ
ที่มีระดับราคาสูง เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีฐานะมั่นคง ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มโครงการ
ระดับกลางถึงล่างมีแนวโน้มลดลง
สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์
ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมด 23,270 ยูนิต เพิ่มขึ้น
2,840 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย
21,967 ยูนิตในครึ่งแรกของปี 2556 เนื่องจากผู้ประกอบการเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการแนวราบ ซึ่งสามารถควบคุม
การขายและต้นทุนได้ดีกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวน ประกอบกับลูกค้าที่ซื้อโครงการทาวน์เฮาส์เป็นกลุ่มลูกค้าที่มี
ความต้องการอยู่อาศัยจริง (Real Demand) ส่งผลให้จ�ำนวนยูนิตเสนอขายในครึ่งปีหลังของปี 2556 เพิ่มขึ้นในเกือบ
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หากพิจารณาจ�ำนวนยูนิตเสนอขายและยอดขายตามระดับราคา พบว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ทาวน์เฮาส์ระดับราคา
1-3 ล้านบาท มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายมากที่สุดอยู่ท่ี 16,637 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย
ทาวน์เฮาส์ทั้งหมด และมียอดขายเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ 10 หรือเพิ่มขึ้น 691 ยูนิต ในขณะที่ทาวน์เฮาส์ระดับราคา
5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีอัตราการเติบโตของยูนิตเสนอขายสูงสุดที่ร้อยละ 33 มีจ�ำนวนยอดขายลดลงที่ร้อยละ 20 หรือลดลง
103 ยู นิ ต เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นหน้ า เป็ น ผลมาจากยู นิ ต เสนอขายในระดั บ ราคาดั ง กล่ า วมี จ� ำ นวน
เพิ่ ม ขึ้ น มากในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา จากการเร่ ง พั ฒ นาโครงการของผู ้ ป ระกอบการ ท� ำ ให้ อั ต รายอดขายตอบรั บ ได้ ล ดลง
ดังแผนภาพ 2
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ต�ำ่ กว่า 1 ล้านบาท

ทิศเหนือ
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18,000

686

ตาราง 2 จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย จ�ำนวนยูนิตที่ขายได้ และร้อยละของยูนิตที่ขายได้ของโครงการทาวน์เฮาส์ ใน
ครึ่งหลังของปี 2555 ครึ่งแรกของปี 2556 และครึ่งหลังของปี 2556

แผนภาพ 2 ร้อยละของยูนิตที่ขายได้และจ�ำนวนยูนิตเปิดขายโครงการทาวน์เฮาส์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตามระดับราคา

ร้อยละ

ทุกพื้นที่ ยกเว้น พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากผู้ประกอบการลดจ�ำนวนยูนิตเปิดใหม่เข้าสู่ตลาด ท�ำให้
ยูนิตเสนอขายส่วนใหญ่เป็นยูนิตคงค้างจากปีก่อนหน้า ดังตาราง 2 ทั้งนี้ จ�ำนวนยูนิตเสนอขายในช่วงครึ่งปีหลังของ
ปี 2556 เป็ น สั ด ส่ ว นของผู ้ ป ระกอบการรายใหญ่ ที่ ร ้ อ ยละ 56 เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยที่ ร ้ อ ยละ 1 จากปี ก ่ อ นหน้ า โดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับยอดขายทาวน์เฮาส์ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 มีจ�ำนวน 10,079 ยูนิต ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.22 หรือลดลง
22 ยูนิต จากครึ่งหลังของปี 2555 เป็นผลมาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ช้าลง ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อ
ท�ำให้ยอดขายทาวน์เฮาส์ลดลงในเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้น พื้นที่ทิศตะวันตกและทิศเหนือ เนื่องจากมีการเปิดขายโครงการ
ใหม่และมีขนาดใหญ่จ�ำนวนหลายโครงการ ดังตาราง 2

ยูนิตเสนอขาย
ครึ่งปีหลัง 2555
ร้อยละของยูนิตที่ขายได้
ครึ่งปีหลัง 2555

1-3 ล้านบาท
ยูนิตเสนอขาย
ครึ่งปีแรก 2556
ร้อยละของยูนิตที่ขายได้
ครึ่งปีแรก 2556

3-5 ล้านบาท

5 ล้านบาทขึน้ ไป

ยูนิตเสนอขาย
ครึ่งปีหลัง 2556
ร้อยละของยูนิตที่ขายได้
ครึ่งปีหลัง 2556
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ โดยรวมในครึ่งหลังของปี 2556 พบว่า จ�ำนวนยูนิตที่ขายได้ชะลอตัวลง เนื่องจากหนี้สิน
ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงเงินสินเชื่อส�ำหรับที่อยู่อาศัย ประกอบกับเศรษฐกิจชะลอตัวลงจาก
ปัจจัยทางการเมืองและการลงทุนภาครัฐ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการบริโภคและชะลอการตัดสินใจในการซื้อ
ที่อยู่อาศัยออกไป อย่ า งไรก็ ต าม ตลาดทาวน์ เ ฮาส์ ยั ง มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ได้ โดยคาดการณ์ ว ่ า ในช่ ว งครึ่ ง แรกของ
ปี 2557 จะมีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายใหม่ไม่ต�่ำกว่า 3,000 ยูนิต ส�ำหรับจ�ำนวนยูนิตเสนอขายคงค้างในปี 2556 จ�ำนวน
13,191 ยูนิต คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาในการดูดซับประมาณ 8-9 เดือน
สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียม
ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายห้องชุดรวม 8 พื้นที่ ยกเว้น
พื้นที่นนทบุรี มีนบุรี รามค�ำแหง อยู่ที่ 63,271 ยูนิต เพิ่มขึ้น 4,262 ยูนิต หรือร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
เนื่องจากการขยายตัวของการเปิดขายห้องชุดใหม่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัย
ในใจกลางเมือง และใกล้สิ่งอ�ำนวยความสะดวก อาทิ ห้างสรรพสินค้า แหล่งงาน ระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าใต้ดิน และสถานศึกษา เป็นต้น โดยพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของจ�ำนวนยูนิตเสนอขายสูงสุด
โดยเติบโตถึงร้อยละ 31 รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ธนบุรีและพื้นที่สุขุมวิท มีการเติบโตที่ร้อยละ 26 และร้อยละ 9 ตามล�ำดับ
ในขณะที่พื้นที่พญาไทและพื้นที่สุ ขุ ม วิ ท รอบนอกมี จ� ำ นวนยู นิ ต เสนอขายลงลง เป็ น ผลมาจากการพั ฒ นาที่ ดิน ใหม่
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แผนภาพ 4 จ�ำนวนยอดขายห้องชุดรายพื้นที่ในปี 2553 - 2556
25,211

37,127
9,456
10,124

12,000

2555

3,260
2,557
981
1,585

2555

2556

1,889

3,075
1,074
1,423

4,247

5,839

6,291
6,040

5,168

6,674
6,300

1,707
2,113
567
1,424
1,901

8,513

10,143

13,669
7,822

ศูนย์กลางธุรกิจ
สุขุมวิท
พระราม 3
พญาไท

2554

2,000
0

1,332
2,533

4,711
4,526

0
2553

4,000

2553

3,605
4,470
1,413
2,471

3,284

1,080
2,352
3,575

2,000

1,989

4,000

4,959

5,842
5,242

8,000
6,000

8,072

11,353
11,190

9,904

9,425

12,000

11,912
9,653
11,002

14,000

3,007

จ�ำนวนยูนิตที่เปิดขาย (ยูนิต)

16,000

6,000

4,594
3,611
3,533

16,777
14,736

18,000

8,000

1,094

63,271

1,289

59,009

จ�ำนวนที่ขายได้ (ยูนิต)

47,697

17,487

58,072

7,931

10,000

6,795

แผนภาพ 3 จ�ำนวนยูนิตเสนอขายโครงการคอนโดมิเนียมรายพื้นที่ในปี 2553 - 2556

40,593
9,629
10,306

35,026

5,480

มีอุปสรรคค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นจ�ำนวนที่ดินเปล่าที่เหลืออยู่มีจ�ำกัด ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นมาก รวมถึงจ�ำนวน
ยูนิตคงค้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ท�ำให้ผปู้ ระกอบการชะลอการลงทุนในพืน้ ทีด่ งั กล่าว และเน้นพัฒนาในพืน้ ทีอ่ นื่ ทีม่ ี
สาธารณูปโภคใกล้เคียงกัน ดังแผนภาพ 3

2556

พหลโยธิน
รัชดาภิเษก
ธนบุรี
สุขุมวิทรอบนอก
ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ศูนย์กลางธุรกิจ
สุขุมวิท
พระราม 3
พญาไท

2554
พหลโยธิน
รัชดาภิเษก
ธนบุรี
สุขุมวิทรอบนอก

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ด้านราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของห้องชุดในปี 2556 พบว่าราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรใน 6 พื้นที่หลักปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 จากปี 2555 หรือเพิ่มขึ้น 10,348 บาทต่อตารางเมตร มาอยู่ที่ 117,112 บาทต่อตารางเมตร โดยพื้นที่รัชดาภิเษก
ราคาปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ 14 มาอยู่ที่ 82,193 บาทต่อตารางเมตร รองลงมาคือพื้นที่พญาไท ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ที่ร้อยละ 13 มาอยู่ที่ 128,640 บาทต่อตารางเมตร ดังแผนภาพ 5 โดยราคาที่ปรับสูงขึ้นนั้น เป็นผลมาจากโครงการใหม่
ทีเ่ ข้าสูต่ ลาดในปี 2556 มีราคาเสนอขายทีส่ งู ขึน้ ตามต้นทุนการพัฒนาโครงการใหม่ทปี่ รับตัวสูงขึน้ ประกอบกับโครงการเก่า
ที่สร้างเสร็จพร้อมโอนมีการปรับราคาขายสูงขึ้นเช่นกัน

ในด้านยอดขายโดยรวมทั้ง 8 พื้นที่ มีจ�ำนวน 40,593 ยูนิต เพิ่มขึ้น 3,466 ยูนิต หรือร้อยละ 9 จากปี 2555 โดยคิดเป็น
ร้อยละ 64 จากจ�ำนวนยูนิตเสนอขายห้องชุดทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยแนวสูงที่ยังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความต้องการคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า บริเวณแหล่งงานและสถานศึกษา ที่ยังคงมีอยู่มาก
เนื่องจากช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ มีจ�ำนวนยอดขายเติบโตสูงสุดถึง
ร้อยละ 73 รองลงมาคือ พื้นที่สุขุมวิทและพื้นที่ธนบุรี ซึ่งมีจ�ำนวนยอดขายเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 29 และร้อยละ 16 ในขณะที่
พื้นที่พระราม 3 และพื้นที่พญาไท มีจ�ำนวนยอดขายลดลงที่ร้อยละ 17 และร้อยละ 9 ดังแผนภาพ 4
40 รายงานประจ�ำปี 2556
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
แผนภาพ 5 ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2553 - 2556 รายพื้นที่
170,000

169,572

ราคา (บาท / ตารางเมตร)

150,000

150,342

143,858

155,683

130,000
110,314

105,833
104,639

110,000

93,305

90,000

85,662

70,000

64,400

115,488
113,846

100,310
89,466
88,837

93,362
90,012

70,453

72,193

128,640
126,005

100,691
95,569
82,193

50,000

2553

2554

2555

1. การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ
ในการคั ดเลื อ กท� ำ เลที่ ดินส� ำ หรั บพั ฒ นาโครงการ แสนสิ ริ มีฝ ่ ายพั ฒ นาธุ ร กิ จ เป็ นหน่ วยงานหลั ก ในการสรรหาที่ ดิน
ซึ่งมีแหล่งข้อมูลจากเครือข่ายนายหน้า บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด การส�ำรวจโดยทีมงานพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้
เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้เพิ่มช่องทางในการเปิดรับข้อมูลที่ดินผ่านการติดต่อ
ทางเว็บไซต์ของแสนสิริ รวมไปถึงการติดต่อผ่านระบบ Call Center อีกด้วย โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะห์
และศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาโครงการผ่ า นการท� ำ งานร่ ว มกั น กั บ ฝ่ า ยอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ฝ่ า ยรั ฐ กิ จ สั ม พั น ธ์
ส� ำ นั ก กฎหมาย ฝ่ า ยออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฝ่ า ยพั ฒ นาโครงการและฝ่ า ยการตลาด เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กประเภทที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ เ หมาะสมกั บ ท� ำ เลที่ ตั้ ง นั้ น ๆ เช่ น บ้ า นเดี่ ย ว ทาวน์ เ ฮาส์ คอนโดมิ เ นี ย ม หรื อ
อาคารพาณิชย์ โดยฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และส�ำนักกฎหมาย จะพิจารณาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย เช่น การก�ำหนด
ความสูงของอาคาร ระยะห่างของโครงการจากถนน (Set back) เป็นต้น ส่วนฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จะพิ จ ารณาลั ก ษณะที่ ดิ น ณ ท� ำ เลที่ ก� ำ หนด ให้ มี ก ารจั ด วางผั ง โครงการที่ เ หมาะสม โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น ไปได้
ทางกฎหมาย และฝ่ายพัฒนาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างโครงการ การประมาณการต้นทุน
การก่ อ สร้ า งจากผั ง โครงการที่ ก� ำ หนด นอกจากนี้ ฝ่ า ยพั ฒ นาธุ ร กิ จ จ� ำ เป็ น ต้ อ งประมาณการยอดขายโดยใช้
ข้อมูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเพื่อเพิ่มความแม่นย�ำในการคาดการณ์ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน

2556

2. การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ศูนย์กลางธุรกิจ
สุขุมวิท
พระราม 3

พญาไท
พหลโยธิน
รัชดาภิเษก
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ปี 2556 จัดว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ตลาดคอนโดมิเนียมยังคงขยายตัวในระดับสูง เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงต้นปี
2556 ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของปี 2556 ว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาโครงการใหม่เข้าสู่ตลาด ส่งผลให้จ�ำนวนยูนิตเสนอขายและจ�ำนวนยูนิตขายได้ปรับตัว
ขึ้นมาสูงสุดในรอบ 9 ปี อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ไว้ โดย
เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 4 ประกอบกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
เริ่มชะลอตัว ท�ำให้ตลาดคอนโดมิเนียมชะลอตัวลงเช่นกัน อย่างไรก็ดี การขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2557
มีแนวโน้มลดลงจากปี 2556 เนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้ออาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ำลังซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ จ�ำนวนยูนิตคงค้างจ�ำนวนมากจากปี 2556 ยังเป็นอีกหนึ่ง
อุ ป สรรคต่ อ การเติ บ โตของตลาดคอนโดมิ เ นี ย ม ทั้ ง นี้ คาดการณ์ ว ่ า จะมี โ ครงการคอนโดมิ เ นี ย มเปิ ด ใหม่ ป ระมาณ
60 โครงการ จ�ำนวน 51,000 ยูนิต ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 40 ในส่วนของราคาเสนอขายห้องชุด
ในปี 2557 นั้ น ยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปรั บ ตั ว ขึ้ น อี ก เล็ ก น้ อ ย โดยห้ อ งชุ ด ที่ ข ายใหม่ มี แ นวโน้ ม ที่ ร าคาจะปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 3-5 ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 1-3
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แสนสิริมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่โปร่งใส และรัดกุม เพื่อให้ ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้มาตรฐานสูง
ตามที่ก�ำหนดไว้ โดยในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แสนสิริจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายวัสดุก่อสร้าง และ
เครื่องตกแต่งหลายรายการ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพได้ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง
ในปริมาณมาก ท�ำให้แสนสิริได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้ แสนสิริยังมีแผนรองรับความผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยก�ำหนดราคาส่งมอบล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคา และก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบในการดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละหมวดที่ส�ำคัญอย่างใกล้ชิด
ส� ำ หรั บ โครงการบ้ า นเดี่ ย วและทาวน์ เ ฮาส์ แสนสิ ริ จ ะท� ำ การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งจากผู ้ ผ ลิ ต โดยตรง ซึ่ ง คิ ด เป็ น
ประมาณร้อยละ 40 - 45 ของต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริจะท�ำการจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้างบางรายการที่จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดเอง และจะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโดยท�ำสัญญา
การก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ แสนสิริยังให้ความส�ำคัญอย่างมาก
กับการควบคุมคุณภาพ โดยแสนสิริมีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมิน
ก� ำ ลั ง ผลิ ต และศั ก ยภาพในการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ในราคาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู ้ ค ้ า จะสามารถจั ด หาวั ส ดุ ไ ด้ ต รง
ตามมาตรฐาน ตามปริมาณที่ก�ำหนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยจะท�ำการประเมินผลงาน
ของผู้ค้าแต่ละรายทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ค้ารายนั้นยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนดไว้
และมีการให้รางวัลแก่คู่ค้าที่มีผลการท�ำงานที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อสนับสนุนงานด้านคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดี ได้ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ แสนสิริ
คัดเลือกผู้รับเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบกับความสามารถของผู้รับเหมาในการด�ำเนินงานภายใต้
งบประมาณและมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนด ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริจัดหาผู้รับเหมา
รายย่ อ ยหลายรายในการด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความยื ด หยุ ่ น ในการปรั บ เปลี่ ย นแผนการก่ อ สร้ า ง
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ปัจจัยความเสี่ยง
ให้ ต อบสนองต่ อ สภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ส� ำ หรั บ โครงการคอนโดมิ เ นี ย ม แสนสิ ริ ว ่ า จ้ า ง
ผู้รับเหมาเพียงรายเดียวและท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ท�ำให้แสนสิริสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ แสนสิริยังมีระบบในการควบคุมการด�ำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด และ
มีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย ปัจจุบันแสนสิริมีผู้รับเหมาที่มีศักยภาพสูงและสามารถ
ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดมากกว่า 70 ราย

4. เทคโนโลยีในการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน โดยภาวะดังกล่าวมีแนวโน้ม
ที่จะรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแรงงาน แสนสิริได้น�ำเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่
เข้ามาผสมผสานกับรูปแบบการก่อสร้างแบบเดิม จากเดิมที่ใช้รูปแบบการก่อสร้างโดยการเทคอนกรีตโครงสร้างหลัก
เช่น เสา คาน พื้น และท�ำการก่อผนังที่หน้างาน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของธุรกิจและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ของแสนสิริ  
เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่รูปแบบหนึ่งที่แสนสิริน�ำมาใช้ ในการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ คือ ระบบการก่อสร้างแบบ Tunnel
Form ซึ่งเป็นระบบก่อสร้างที่ใช้แบบหล่อเป็นรูปอุโมงค์   ท�ำการติดตั้งแบบหล่อเป็นห้องหรือเป็นแถว และท�ำการเท
คอนกรี ต ผนั ง รั บ น�้ ำ หนั ก และพื้ น พร้ อ มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส� ำ หรั บ การก่ อ สร้ า งบ้ า นเดี่ ย ว แสนสิ ริ ไ ด้ น� ำ เทคโนโลยี
การก่อสร้างด้วยระบบผนังคอนกรีตส�ำเร็จรูป (ระบบพรีคาสท์) ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้างที่ผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต
ส�ำเร็จรูปจากโรงงานแล้วขนส่งมาติดตั้งที่หน้างาน หลักการส�ำคัญของระบบพรีคาสท์ คือ การใช้ โครงสร้างแบบผนัง
รับน�้ำหนัก (Load Bearing Wall) รับน�้ำหนักแทนเสา คาน   และมีการติดตั้งท่อน�้ำ  ท่อไฟฟ้าไว้ ในผนังระหว่าง
กระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้เมื่อท�ำการติดตั้งผนังคอนกรีตส�ำเร็จรูปแล้วเสร็จ จะสามารถด�ำเนินการใน
ขั้นตอนการก่อสร้างต่อไปได้ทันที ช่วยท�ำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลง นอกจากนี้ ในการผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�ำเร็จรูปสมัยใหม่ใช้ระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม มีการน�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน
ดังนั้น ในการควบคุมคุณภาพ จึงมั่นใจได้ว่าทุกชิ้นงานที่ผลิตออกมาจะมีความแข็งแรงและได้มาตรฐานที่เท่าเทียมกัน  
แสนสิริลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Semi Automate Carousel
System ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด จากประเทศเยอรมั น โดยควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ทุ ก สถานี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการน�ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ ในการประกอบแบบข้าง (Shuttering Robot) เพื่อให้การ
ก�ำหนดขนาดชิ้นงานพรีคาสท์มีความแม่นย�ำ  สามารถท�ำงานได้รวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น นอกจากนี้ ยังน�ำ
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการบริหารจัดการล�ำดับชิ้นงานส�ำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการขนส่งและติดตั้งในระบบ JIT
(Just in time) อีกด้วย
เทคโนโลยีในการผลิตและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ส่งผลให้แสนสิริสามารถก่อสร้างบ้านได้รวดเร็วขึ้น เป็นการ
ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือ รวมทั้งช่วยให้แสนสิริสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น
ในขณะที่ยังคงรักษาจุดแข็งของแสนสิริในด้านการออกแบบบ้านในแต่ละโครงการให้มีความโดดเด่นไว้ ได้เช่นเดิม

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยและสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม  ทสี่ ำ� คัญคือ การระบายน�ำ้ เสีย
ของโครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบท�ำให้เกิดน�้ำเสียต่อแหล่งน�้ำสาธารณะได้ หากโครงการไม่มีระบบการบ�ำบัดน�้ำเสียที่ดีและ
เป็นมาตรฐานเพียงพอ ทั้งนี้ แสนสิริได้จัดให้มีระบบการก�ำจัดน�้ำเสียในบ้านแต่ละหลังที่สร้างขึ้น โดยน�้ำเสียจากบ้าน
แต่ละหลังจะได้รับการบ�ำบัดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางสาธารณะ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อแหล่งน�้ำสาธารณะ
44 รายงานประจ�ำปี 2556

1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน
ส�ำหรับการเลือกซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม แสนสิริได้เลือก
ซื้อที่ดินที่มีศักยภาพสูงเหมาะแก่การพัฒนาในราคาที่เหมาะสม และส�ำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายพื้นที่การจัดหา
ซื้อที่ดินเพื่อขยายการพัฒนาโครงการไปสู่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ของภาคต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลา
(หาดใหญ่) ฯลฯ ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริจะเลือกท�ำเลที่อยู่ใจกลางเมือง ตามเส้นทางแนวรถไฟฟ้า
บีทีเอสหรือแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงแนวรถไฟความเร็วสูงส�ำหรับโครงการต่างจังหวัด โดยพิจารณาทั้งเส้นทางที่
เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว และเส้นทางที่จะเปิดบริการต่อไปในอนาคต รวมไปถึงย่านชุมชนและเมืองส�ำคัญต่างๆ
ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริจะเลือกท�ำเลที่สามารถเดินทางเข้าถึงใจกลางเมืองและ
แหล่งงานได้อย่างสะดวก
อย่างไรก็ดี การหาซื้อที่ดินทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดส่งผลให้แสนสิริมีความเสี่ยงในการไม่สามารถหาที่ดิน
ดังกล่าวมาพัฒนาโครงการได้ แสนสิริได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างเครือข่ายนายหน้าสรรหาที่ดิน ทั้งนายหน้า
บุคคลและนายหน้าบริษัท ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงนายหน้าท้องถิ่น ซึ่งจะมีความเข้าใจในพื้นที่
ได้ดี และเพื่อเปิดโอกาสให้นายหน้าและผู้ประสงค์จะขายที่ดินอื่นๆ สามารถติดต่อกับแสนสิริได้ โดยตรง แสนสิริได้เปิด
ช่องทางการรับข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของแสนสิริ (www.sansiri.com) และทาง Call Center หมายเลข 1685
อีกด้วย นอกจากนี้ แสนสิริยังมี “บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีประสิทธิภาพและถือ
เป็ น ฐานข้ อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี ส� ำ คั ญ ด� ำ เนิ น งานทั้ ง ในด้ า นการขายและการบริ ห ารจั ด การโครงการ ตลอดจน
การเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท�ำ งานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ แสนสิ ริ ใ นการติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของตลาด
อสังหาริมทรัพย์

2. ความเสี่ยงจากการขายคอนโดมิเนียมก่อนการก่อสร้าง
การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อนเริ่มการก่อสร้าง (Pre-sales) นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการตลาด และเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังช่วยให้แสนสิริ
สามารถน�ำเงินรับค่างวดจากลูกค้ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเสนอขายคอนโดมิเนียมก่อน
เริ่มการก่อสร้าง ยังคงมีความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง เนื่องจากเป็นการตั้งราคาขายก่อนเริ่มการก่อสร้าง
จึงมีความเป็นไปได้ที่อัตราก�ำไรขั้นต้นจะลดลงหากต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
แสนสิริจะด�ำเนินการท�ำสัญญาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Construction Contract) กับผู้รับเหมา ท�ำให้
แสนสิริสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและอัตราก�ำไรขั้นต้นไม่ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อสร้าง
ทั้งนี้  โครงการคอนโดมิเนียมจะมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 12 ถึง 24 เดือน แสนสิริมีหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้าง
และการส่ ง มอบโครงการให้ ลู ก ค้ า ตามที่ ก� ำ หนด ด้ ว ยประสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญในการก่ อ สร้ า งโครงการ
คอนโดมิเนียมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีการประสานงานกับผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด ท�ำให้แสนสิริสามารถแก้ ไขปัญหา
ต่างๆ และควบคุมดูแลการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามตารางเวลาที่ก�ำหนดมาโดยตลอด
นอกจากนี้ แสนสิริมีแนวทางการลดความเสี่ยงจากการขายคอนโดมิเนียมก่อนการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแผนงานขาย
ทีก่ ำ� หนด โดยมุง่ เน้นการท�ำวิจยั เชิงลึกเพือ่ พัฒนารูปแบบโครงการคอนโดมิเนียมให้ตรงกับความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ในแต่ละระดับราคา พร้อมกับกระตุ้นยอดขายผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
โดยทั่วไป การขายคอนโดมิเนียมก่อนการก่อสร้างจะเก็บเงินดาวน์ ในสัดส่วนที่ ไม่สูงนัก คือ ประมาณร้อยละ 5 - 20
ของราคาขาย ดั ง นั้ น จึ ง ยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งจากการที่ ลู ก ค้ า ไม่ ช� ำ ระเงิ น ค่ า ซื้ อ ส่ ว นที่ เ หลื อ และไม่ โ อนกรรมสิ ท ธิ์
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ณ วันที่ครบก�ำหนด ในการนี้ แสนสิริพยายามที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีกระบวนการในการติดตามและเรียกเก็บ
ช�ำระเงินดาวน์จากลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานให้
ผู้บริหารทราบอย่างทันท่วงทีในกรณีที่คาดว่าจะเกิดปัญหาจากการเรียกเก็บช�ำระเงินจากลูกค้า นอกจากนี้ แสนสิริยังมี
มาตรการในการจัดการเรื่องการจ่ายช�ำระหนี้อย่างเหมาะสมอีกด้วย อาทิ หากลูกค้าผิดนัดการช�ำระเงินดาวน์เป็นเวลา
3 งวดติดต่อกัน บริษัทจะด�ำเนินการออกจดหมายแจ้งไปยังลูกค้า หากลูกค้ายังไม่ช�ำระเงินตามก�ำหนด แสนสิริจะน�ำ
ห้องชุดนั้นออกมาขายใหม่ เพื่อมิให้เสียโอกาสในการขายและการส่งมอบห้องชุด อย่างไรก็ตาม โครงการคอนโดมิเนียม
ของแสนสิริที่เก็บเงินดาวน์ ในสัดส่วนที่ไม่สูงนัก มักจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางและล่าง
ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) ดังนั้น โอกาสที่ลูกค้า
กลุ่มดังกล่าวจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ครบก�ำหนดจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่สูงนัก

3. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2555 (ที่มา: ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) โดยปรับตัวสูงขึ้นอย่างชะลอตัวเมื่อเทียบกับการปรับตัวของปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.6 จากปี 2554
เนื่องจากยังคงมีความต้องการวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ ในการก่อสร้างโครงการพื้นฐานภาครัฐและการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ภาคเอกชน อีกทั้งต้นทุนการน�ำเข้าและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้ราคา
วัสดุก่อสร้างบางหมวดมีการปรับตัวสูงขึ้น อาทิ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ ไม้ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดผลิตภัณฑ์
ซีเมนต์ หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดสุขภัณฑ์ ตลอดจนหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ อลูมิเนียมเส้น โดยมีเพียงหมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการปรับลดราคาลงอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยลดลงร้อยละ 4.8 จากปีก่อนหน้า เนื่องจาก
ประเทศจีนมีก�ำลังการผลิตส่วนเกินอยู่มาก บวกกับความต้องการในตลาดโลกชะลอตัวเนื่องจากยังไม่มีสัญญาณ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน ท�ำให้ภาพรวมราคาวัสดุก่อสร้างในปี 2556 มีการปรับตัวสูงขึ้นไม่มากนัก อย่างไรก็ดี
วัสดุก่อสร้างดังกล่าว ล้วนเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ
ก่อสร้างและความผันผวนของราคา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการของแสนสิริ
ทั้งนี้ แสนสิริตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยในส่วนของการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แสนสิริจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางรายการ
จากผู้ผลิตโดยตรง โดยจัดให้มีการประกวดราคา เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ มีการทดสอบคุณภาพวัสดุ เลือกราคาที่
เหมาะสมที่สุด และก�ำหนดราคาส่งมอบวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง
รวมทั้งการหาพันธมิตรทางการค้าที่มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการต่างๆ ทั้งนี้ แสนสิริได้รับประโยชน์
จากการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณมาก (Economies of Scale) ท�ำให้มีอ�ำนาจต่อรองกับผู้ผลิตในการก�ำหนด
ราคามากขึ้น ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและโครงการทาวน์เฮาส์ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เสาเข็ม หลังคา เป็นต้น
คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 45 ของต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งได้ ใช้วิธีเดียวกันนี้ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
หลายรายการส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียมด้วยเช่นกัน เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ส�ำหรับ
ส่วนงานโครงสร้างของโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวและท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จ (Turnkey Construction Contract) ส่งผลให้แสนสิริสามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพการก่อสร้าง
ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ แสนสิริยังจัดให้มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างในหมวด
ที่ส�ำคัญๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีมาตรการรองรับราคาวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที รวมถึงจัดให้
มีการเจรจาต่อรองราคาส่งมอบกับคู่ค้าอีกครั้ง หากราคาวัสดุก่อสร้างในท้องตลาดปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของแสนสิริ รวมทั้งการเป็นคู่ค้าที่ดีกับผู้ผลิตมาตลอด ท�ำให้แสนสิริ
ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตเป็นอย่างดี
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ยิ่งไปกว่านั้น แสนสิริยังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการควบคุมคุณภาพ โดยแสนสิริมีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ผลิตและ
ผู้ค้ารายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมินก�ำลังผลิตและศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ค้าจะสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามมาตรฐาน ตามปริมาณที่ก�ำหนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด โดยจะท�ำการประเมินผลงานของผู้ค้าแต่ละรายทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ค้ารายนั้นยังคง
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนดไว้

4. ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา
ปัจจุบัน แสนสิริและบริษัทในเครือมีโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ส่งผลให้แสนสิริมีความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมามาด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด
ตลอดจนการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้างที่อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานของแสนสิริ
อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ส�ำคัญ
ในการจัดหาผู้รับเหมาในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในล�ำดับต่อไป และหาทางเลือกใหม่ในการก่อสร้าง จาก “ระบบ
การก่อสร้างแบบดั้งเดิม” (Conventional Construction) มาเป็น “ระบบการก่อสร้างแบบพรีคาสท์” (Precast
Construction) โดยระบบการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ จะใช้ผนังและชิ้นงานส�ำเร็จรูปซึ่งผลิตจากโรงงานมาประกอบ ท�ำให้
แสนสิริลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือลงไปได้ ทั้งนี้ แสนสิริได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนต่างๆ
ในปี 2554 และเริ่ มด�ำ เนิ นการผลิ ตในปี 2555 โดยแสนสิ ริ มีแ นวโน้ มที่ จ ะเพิ่ มสั ดส่ ว นการก่ อ สร้ า งบ้ า นเดี่ ยวและ
ทาวน์เฮาส์ด้วยวิธีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ (Precast Construction) ให้มากขึ้น และในปี 2556 แสนสิริได้เพิ่มก�ำลัง
การผลิตโดยการก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์เฟสที่ 2 อาทิ แผ่นพื้น บันได เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิต
ให้สูงขึ้นและลดการพึ่งพาผู้รับเหมารวมถึงแรงงานมีฝีมือ
ในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะพัฒนาโครงการ เบื้องต้นแสนสิริจะพิจารณาจากความสามารถในการด�ำเนินงานภายใต้
งบประมาณและมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนด ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริเลือกใช้ผู้รับเหมา
รายย่อยหลายรายในการพัฒนาโครงการ ซึ่งการมีผู้รับเหมารายย่อยหลายรายดังกล่าว จะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นใน
การด�ำเนินงานก่อสร้าง สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการก่อสร้างให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
ได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ดี อาจเกิดความยุ่งยากในการติดต่อประสานงาน และยังมีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมา
ไม่สามารถด�ำเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้น แสนสิริจึงลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการมีหน่วยงานตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ที่อยู่อาศัยในทุกโครงการของแสนสิริและบริษัทในเครือ จะมีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐาน และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้ แสนสิริจะเลือกผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพดี เพื่อ
เก็บเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการต่อไป นอกจากนี้ การท�ำงานที่มีก�ำหนดมาตรฐาน
แน่นอนและมีความโปร่งใสในการคัดเลือกผู้รับเหมา ส่งผลให้ปัจจุบันแสนสิริมีผู้รับเหมามากกว่า 56 ราย ที่มีศักยภาพ
สูงและสามารถปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดมาร่วมงานกับแสนสิริเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 แสนสิริยังคงจัดงานมอบรางวัล (QC Award) เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้รับเหมา
ในการพัฒนาโครงการให้ ได้คุณภาพ มาตรฐาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยรางวัลที่ได้รับจะมีส่วนช่วย
ให้ผู้รับเหมามีความคล่องตัวทางการเงินมากขึ้น เช่น การลดเงินประกันผลงาน หรือการลดสัดส่วนเงินเพื่อวางเป็น
หลักประกันให้แก่แสนสิริก่อนด�ำเนินงานก่อสร้าง
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5. ความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือ
โดยทั่วไป แสนสิริก�ำหนดจ�ำนวนยูนิตที่ต้องพัฒนาในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขาย ซึ่งได้มาจาก
ส่ ว นงานการขายและการตลาดที่ ไ ด้ ติ ด ตามภาวะตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและใกล้ ชิ ด อย่ า งไรก็ ดี ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่
เอื้ออ�ำนวย อาจส่งผลกระทบให้ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ ท�ำให้อาจมีจ�ำนวนยูนิตที่สร้างเสร็จเหลือขาย
ในบางขณะ โดยแสนสิริได้ลดความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือด้วยการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กล่าวคือ ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จะเน้นการพัฒนาโครงการเป็นรายเฟส เพื่อช่วยให้การบริหารงาน
ก่ อ สร้ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ในกรณี ที่ ย อดขายไม่ เ ป็ น ไปตามประมาณการ แสนสิ ริ ส ามารถปรั บ แผนงาน
การก่อสร้างได้อย่างทันท่วงที หรือในกรณีที่พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ แสนสิริ
จะสามารถปรับรูปแบบบ้านให้เหมาะกับวิถีการด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปได้ หรือในกรณีที่ความสามารถในการซื้อของ
กลุม่ ลูกค้าลดลง แสนสิรจิ ะสามารถปรับลดขนาดบ้านให้มรี าคาขายต่อหน่วยเหมาะสมกับก�ำลังซือ้ ของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันแสนสิริมีโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ที่เปิดขายและอยู่ระหว่างก่อสร้างรวมจ�ำนวน 51 โครงการ
มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นรวม 61,184 ล้านบาท มียอดขายแล้วทั้งสิ้น 30,214 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดขายร้อยละ 49
ของมูลค่าโครงการ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสนสิริมีจ�ำนวนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ที่สร้างเสร็จเหลือขาย
(Housing Stock) เป็นจ�ำนวน 634 หลัง มูลค่าประมาณ 4,402 ล้านบาท
ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริมีแนวทางการลดความเสี่ยงจากการมียูนิตเหลือขาย โดยมุ่งเน้นการท�ำวิจัยเชิงลึก
เพื่อพัฒนารูปแบบของโครงการคอนโดมิเนียมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แสนสิริยังเน้นการ
จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในขณะนั้ น เพื่ อ กระตุ ้ น การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของ
กลุ่มลูกค้าอีกด้วย ปัจจุบัน แสนสิริมีโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายและอยู่ระหว่างก่อสร้างจ�ำนวน 66 โครงการ
มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นรวม 86,698 ล้านบาท มียอดขายแล้วทั้งสิ้น 64,174 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดขายร้อยละ 74
ของมูลค่าโครงการ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสนสิริมีคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จเหลือขาย (Condominium
Stock) เป็นจ�ำนวน 873 ยูนิต มูลค่าประมาณ 1,774 ล้านบาท

6. ความเสี่ยงของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
แสนสิริได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีผลประกอบการดี สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมายและ
ในบางโครงการสามารถท�ำได้เหนือความคาดหมาย ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคาร ท�ำให้ ได้รับการสนับสนุน
แหล่งเงินทุนจากธนาคารเป็นอย่างดีต่อเนื่องตลอดมา นอกจากนี้ ยังมีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอที่มีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด โดยทุกโครงการของแสนสิริที่ด�ำเนินการในปัจจุบัน
ล้วนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในประเทศครบถ้วนแล้ว
ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในปี 2556 อยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2555 ท�ำให้ ในปี 2556 ผลกระทบจาก
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมี ไม่มากนัก อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
โดยในปี 2556 มีการเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท
ทัง้ นี้ การเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ได้รบั การตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ท�ำให้แสนสิรมิ ที างเลือกเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับการระดมทุนที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาโครงการในอนาคต

48 รายงานประจ�ำปี 2556

7. ความเสี่ยงจากการที่โครงการคอนโดมิเนียมจะไม่ ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีหลายโครงการที่เข้าข่าย
ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพือ่ ขออนุมตั ิ
ต่อส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ทุกประการ ทั้งนี้ การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการที่อยู่อาศัยจะมีเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่มีห้องชุดตั้งแต่ 80 ยูนิตขึ้นไป ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและ
ทาวน์เฮาส์ ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสนสิริและบริษัทในเครือได้ด�ำเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ เพื่อลดปัญหาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับอนุมัติ
จากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น แสนสิริและบริษัทในเครือได้ตกลงกับผู้รับเหมาให้ด�ำเนินการก่อสร้าง
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลดีในกรณีที่ไม่ต้องลงทุนจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม ท�ำให้ โครงการของแสนสิริและบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาท ไม่มีข้อร้องเรียน หรือรายการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวแต่ประการใด ซึ่งแสนสิริได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและคาดการณ์ว่าทุกโครงการดังกล่าว
จะได้รับอนุมัติจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

8. ความเสี่ยงทางการตลาดจากการขยายการพัฒนาโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆ
ในปี 2556 ที่ผ่านมา แสนสิริได้ขยายการพัฒนาโครงการไปยังตลาดภูมิภาคมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาโครงการ
ในจังหวัดหรืออ�ำเภอที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ อาทิ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และอ�ำเภอหัวหิน โดยได้มีการเปิดโครงการใหม่จ�ำนวนมากถึง 25 โครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ ในการลงทุนของแสนสิริ ที่จะเริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมขนาดเล็ก ซึ่งมีมูลค่าโครงการไม่สูงมากนัก เพื่อเป็นการทดลองตลาด กรณีที่ความต้องการในตลาด
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ จะไม่เกิดผลกระทบต่อบริษัทมากนัก อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่มีรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิต ความต้องการ และความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งแสนสิริมีประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการและท�ำตลาดอยู่เดิม จึงมีความเสี่ยง
ทางด้านการตลาดอยู่หลายประการ ได้แก่ ความเสี่ยงในเรื่องความต้องการที่อยู่อาศัย ความชอบในรูปแบบที่อยู่อาศัย
การรั บ รู ้ ข องตราสิ น ค้ า ของลู ก ค้ า ในพื้ น ที่ รวมถึ ง ประเด็ น กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ การก่ อ สร้ า งที่ แ ตกต่ า งกั น
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แสนสิริได้ศึกษาและวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ในแต่ละพื้นที่ให้ ได้มากที่สุด นอกจากนี้ แสนสิริได้ ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐาน คุณภาพและท�ำเลที่ตั้งของโครงการ
รวมถึงมีการสื่อสารการตลาดที่ชัดเจน การขยายโครงการไปยังตลาดภูมิภาคของแสนสิริในปี 2556 ที่ผ่านมานั้น
จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งคนกรุงเทพมหานครและคนในพื้นที่นั้นๆ เป็นอย่างมาก แสนสิริจึงมีแนวโน้มที่จะขยาย
โครงการไปในภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มเติม

รายงานประจ�ำปี 2556 49

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
9. ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
จากการประกาศใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยผังเมืองรวมฉบับใหม่
มีข้อบังคับและเงื่อนไขที่มากขึ้น เพื่อลดความแออัดของเมือง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย
จะมีการเปลี่ยนแปลงใน 2 ส่วนที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ และการเพิ่มเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส�ำหรับที่ดินย่านใจกลางกรุงเทพมหานครและแนวรถไฟฟ้า ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
โดยส่วนมากจะเป็นที่ดินที่อยู่ในบริเวณผังเมืองสีน�้ำตาลและสีแดง ทั้งนี้ ตามร่างผังเมืองฉบับใหม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อก�ำหนดที่อาจจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมส�ำหรับผังเมืองในโซนสีน�้ำตาล ซึ่งเป็น
พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่น (ย.8-ย.10) อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผังเมืองสีแดงประเภทเพื่อการพาณิชย์ (พ.1-พ.3)
จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องความกว้างของถนนและขนาดหน้าสัมผัสของที่ดินกับถนนสาธารณะ
ส่งผลให้พื้นที่เหล่านี้สามารถพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมได้ยากขึ้น
แสนสิริได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ผังเมืองฉบับใหม่มาตั้งแต่กลางปี 2555 แสนสิริ
ได้ ป ้ อ งกั น ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงผังเมืองใหม่โ ดยเฉพาะกรณีที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ในเชิงลบ โดยในการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดหาและเลือกซือ้ ทีด่ นิ ใหม่ แสนสิรจิ ะยึดถือข้อก�ำหนดต่างๆ จากร่างผังเมือง
ฉบับใหม่ ส่งผลให้ที่ดินทุกแปลงที่ซื้อก่อนการประกาศใช้ผังเมืองฉบับใหม่ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนการศึกษาที่ดินหลังจากการประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับใหม่ แสนสิริได้ยึดถือตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการมีข้อพิพาทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ปีที่ก่อตั้ง
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
โทรศัพท์ 		
โทรสาร
Home Page
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บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
SIRI
ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
0107538000665
ปี พ.ศ. 2527
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
11,641,569,085.56 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
10,879,971,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนช�ำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น
10,200,884,167.35 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จ�ำนวน 9,533,536,605 หุ้น
0-2201-3905 และ 0-2201-3906
0-2201-3904
www.sansiri.com
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2306-8000
โทรสาร 0-2306-8029
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2306-8000
โทรสาร 0-2306-8029
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ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

90,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 90,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท

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

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

100

100

100

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

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

100

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

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

100

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

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

100

20,000,000 บาท แบ่งเป็น
ธุรกิจพัฒนา
หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น
อสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งธุรกิจบริการ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ด้านการแพทย์
เสริมความงาม
บ�ำรุงสุขภาพ และ
เมดิคัล สปา

100
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

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

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2915-5390-2
โทรสาร 0-2915-5501

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด”)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
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ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
รวมทัง้ ธุรกิจนายหน้า,
บริหารงานขาย,
บริหารและจัดการ
โครงการ
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
และกิจการ
โรงเรียนในชื่อ
“โรงเรียนสาธิต
พัฒนา”

600,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

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

40,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุน้ สามัญ 400,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท

100

100

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3922
โทรสาร 0-2201-3992

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ทุนช�ำระแล้ว

1,000,000 บาท แบ่งเป็น
ธุรกิจบริการให้
คำ�ปรึกษาทางธุรกิจ หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
และจัดการองค์กร มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

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

100

85

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

100

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จ�ำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชัน้ 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) ธุรกิจตรวจสอบ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
อาคาร
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7333
โทรสาร 0-2661-7893

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

100

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

100
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 16
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

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

100

Holding
Company

50,000 ดอลล่าร์สงิ คโปร์
แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 50,000 หุน้

100

บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
Sansiri Guernsey (2009) Limited
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Guernsey)
La Tonnelle House Les Banques
St Sampson
GUERNSEY GY1 3HS
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1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์			
: 0-2229-2800
โทรสาร			
: 0-2359-1259
TSD Call center		
: 0-2229-2888
E-mail			
: TSDCallCenter@set.or.th
Website			
: http://www.tsd.co.th

2. นายทะเบียนหุ้นกู้

บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง
Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
3 PHILLIP STREET
#18-00 COMMERCE POINT
SINGAPORE (048693)

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ธุรกิจพัฒนาโครงการ 10,000 ปอนด์ แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
เพื่อขายและ/หรือ
เพื่อเช่าในประเทศ
อังกฤษ

100

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์			
: 0-2256-2323-6
โทรสาร 			
: 0-2256-2406
นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 			
: 0-2230-1893
โทรสาร 			
: 0-2626-4545-6
นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
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ผู้ถือหุ้น
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์				
: 0-2470-1994
โทรสาร				
: 0-2470-1998
นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 14 มกราคม 2557 (วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น - XO) มีดังนี้

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์			
: 0-2299-2807
โทรสาร			
: 0-2299-1278
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

4. ผู้สอบบัญชี
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 				
: 0-2264-0777
โทรสาร				
: 0-2264-0790

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
-ไม่มี-
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1

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

629,061,530

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว*
6.58

2

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด 1/

500,779,932

5.24

3

บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

254,674,400

2.66

4

Chase Nominees Limited 47

222,195,200

2.32

5

นายวันจักร์ บุรณศิริ

216,756,868

2.27

6

Littledown Nominees Limited 38

215,062,190

2.25

7

Chase Nominees Limited 50

175,678,500

1.84

8

Chase Nominees Limited 42

160,976,900

1.68

9

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
For Depositor
กลุ่มนายณภัทร ทวีสิน 2/

150,002,000

1.57

140,070,000

1.46

2,665,257,520

27.87

ล�ำดับที่

10
ยอดรวม

ชื่อ-สกุล

จ�ำนวนหุ้น

* บริษัทมีทุนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 14 มกราคม 2557 จ�ำนวน 10,231,901,626.95 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
9,562,524,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท
หมายเหตุ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และน�ำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุน
ในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์
(Delist) ทั้งนี้ ข้อมูลการลงทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด สามารถค้นหาได้จาก www.set.or.th/nvdr/ โดยข้อมูลการลงทุนดังกล่าว
จะแสดงสัดส่วนการลงทุน ณ สิ้นวันท�ำการก่อนหน้าวันที่ผู้ลงทุนตรวจสอบข้อมูล
1/

กลุ่มนายณภัทร ทวีสิน ประกอบด้วย (1) บริษัท ที.เอส. สตาร์ จ�ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท Holding Company โดยมี
นายณภัทร ทวีสิน เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว) ถือหุ้นจ�ำนวน 130,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของทุนที่เรียกช�ำระ
แล้วของบริษัทและ (2) นายณภัทร ทวีสิน ถือหุ้นจ�ำนวน 10,070,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วของบริษัท
2/
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ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
และองค์กร

ฝ่ายวางแผนองค์กร
และผู้ลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ

ส�ำนักกฎหมาย

ส�ำนักบริหาร

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

ประธานอ�ำนวยการ

ฝ่ายโฮมแคร์

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

ฝ่ายประมาณราคา
โครงการแนวสูง

ฝ่ายบริหารโครงการ
แนวสูง 3

ฝ่ายบริหารโครงการ
แนวสูง 2

ฝ่ายจัดซื้อ
ส่วนโครงการ

ฝ า่ ยการตลาด
โครงการแนวสูง

ฝ่ายบริหารโครงการ
แนวสูง 1

สายงานบริหาร
โครงการแนวสูง

ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
โครงการแนวสูง

สายงานพัฒนาธุรกิจและ
พัฒนาโครงการแนวสูง

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ

ฝ่ายประเมิน
ราคากลาง

สายงานสนับสนุนโครงการ

ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท พลัส และ ทัช

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โครงการแนวสูง
และธุรกิจใหม่

ที่ปรึกษาส�ำนักบริหาร

สายงานการตลาดและ
สื่อสารองค์กร

สายงานการตลาดและ
สื่อสารองค์กร

ฝ่ายการตลาดองค์กร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ผังการจัดองค์กร
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส�ำเร็จรูป

ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 5
ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 6

ฝ่ายสื่อสารการตลาด
โครงการแนวราบ

ฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่

ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดพิวรรธนา
(แนวราบ 4)

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงการแนวราบ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โครงการแนวราบ

ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 2
ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 3

ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดเรด โลตัส
ฝ่ายบริหารโครงการ
และการตลาดแนวราบ 1

สายงานพัฒนาธุรกิจและ
พัฒนาโครงการแนวราบ

ฝ่ายสื่อสารความเชี่ยวชาญองค์กร และ
กิจกรรมเพื่อสังคม

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ CSR

(ข้อมูลสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556)

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
ที่คาดว่าจะจ่ายประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและ
บริษัทได้ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และจะ
ต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทนั้น บริษัทไม่ได้ก�ำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่บริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 7 คน
(ในจ�ำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูล
การด�ำรงต�ำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นายโกวิทย์

โปษยานนท์

2. นายอภิชาติ

จูตระกูล

3. นายมานะ

นพพันธ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ
จ�ำนวนครั้ง
จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
ที่เข้าร่วมประชุม
13

13

13

12

13

13

13

10

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวิรัตน์
เอื้อนฤมิต
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
6. นายเศรษฐา
ทวีสิน
กรรมการ

13

8

13

12

7. นายวันจักร์

กรรมการ

13

13

กรรมการ

13

11

บุรณศิริ

8. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
9. นายธงชัย

จิรอลงกรณ์ 1/

กรรมการ

13

6

10. นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

13

13

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สืบแทน นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร ซึ่งได้ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 โดยขณะนั้นได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทผ่านไป 6 ครั้งแล้ว

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายอภิชาติ จูตระกูล, นายเศรษฐา ทวีสิน, นายวันจักร์ บุรณศิริ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัท (ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือรับรองของบริษัทที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์)

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหาร จ�ำนวน 26 คน ตามรายชื่อที่ปรากฏในแผนผังองค์กรของบริษัทและตาม
นิยามในประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายอภิชาติ

จูตระกูล

ประธานอ�ำนวยการ

2. นายเศรษฐา

ทวีสิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นายวันจักร์

บุรณศิริ

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

4. นายฒาลิน

เอี่ยมฐิติวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

5. นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

6. นายเมธา

อังวัฒนพานิช

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวสูง
และสายงานสื่อสารการตลาด
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ

7. นายนพพร

บุญถนอม

ประธานที่ปรึกษาส�ำนักกฎหมาย

8. นายมนู

ตระกูลวัฒนะกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 3
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการแนวราบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่

9. นายสุริยะ

วรรณบุตร

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดพิวรรธนา (แนวราบ 4)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 5
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 6
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

10. นายสมชาย

ชาญธนเวทย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1/
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ต�ำแหน่ง

11. น.ส. ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

12. น.ส. วิลาสิณี

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 2

เดชอมรธัญ
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รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

13. นายชูเกียรติ

จูมทอง

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

14. นายสุพล

สมบัติวิชาธร

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประเมินราคากลาง

15. นายอภิสิทธิ์

ศรีสกุลพงษ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 1 และประมาณราคาโครงการ
แนวสูง

16. นายทัศนิน

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

นายนพพร บุญถนอม

ต�ำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

อายุ

49 ปี

มหาอ�ำมาตยาธิบดี ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายโฮมแคร์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17. น.ส. ดุษฎี

ตันเจริญ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการตลาด

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

18. นายพรชัย

ชัยมงคลทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 1

หลักสูตร Corporate Secretary Development Programme
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ร้อยละ 0.0650 (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

19. นางสิรินทรา

มงคลนาวิน

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาระบบงานองค์กร

20. นายสมัชชา

พรหมศิริ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร

21. นายประเสริฐ

ตระการวชิรหัตถ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ

22. น.ส. สุวรรณี

มหณรงค์ชัย

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษัท พลัส และ ทัช
(งานวิจัย-พัฒนาธุรกิจ และที่ปรึกษาการลงทุน)

23. นายปิติ

จารุกำ� จร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 2

24. น.ส. วรางคณา

อัครสถาพร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงการแนวสูง

25. นายองอาจ

สุวรรณกุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 3

26. นางจริยา

จันทร์เจิดศักดิ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการแนวสูง

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้แสดงไว้ ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ - ไม่มี และผู้บริหาร
ประสบการณ์ท�ำงาน
2548 - ปัจจุบัน
ประธานที่ปรึกษาส�ำนักกฎหมาย
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
โดยน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบและน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ
เป็นประจ�ำทุกปี
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
• ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ, ค่าตอบแทนพิเศษส�ำหรับกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
(Non-executive Director) และเงินเดือนส�ำหรับกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายนพพร บุญถนอม ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลนับแต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2551
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่ก�ำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งท�ำหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลและให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
ต้องทราบและปฏิบัติ รวมไปถึงรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

64 รายงานประจ�ำปี 2556

รายงานประจ�ำปี 2556 65

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลที่ ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 11 ราย ในปี 2556 มีดังนี้

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทน
พิเศษสำ�หรับ
เบี้ยประชุม
กรรมการ
กรรมการบริษัท
ที่มิได้เป็น
(บาท / ปี)
ผู้บริหาร
(บาท / ปี)

เงินเดือน
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท / ปี)

รวม
(บาท / ปี)

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

260,000

2,000,000

-

2,260,000

นายอภิชาติ

จูตระกูล

รองประธานกรรมการ

260,000

-

-

260,000

นายมานะ

นพพันธ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

260,000

1,500,000

600,000

2,360,000

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

260,000

1,500,000

360,000

2,120,000

นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

260,000

1,500,000

360,000

2,120,000

นายเศรษฐา

ทวีสิน

กรรมการ

260,000

-

-

260,000

นายวันจักร์

บุรณศิริ

กรรมการ

260,000

-

-

260,000

นายเกรียงไกร

เธียรนุกุล

กรรมการ

260,000

1,500,000

-

1,760,000

นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

กรรมการอิสระ

260,000

1,500,000

-

1,760,000

นายธงชัย

จิรอลงกรณ์ 1/

กรรมการ

140,000

-

-

140,000

นางนุชนาถ

ปัณฑวังกูร 2/

กรรมการ

120,000

1,500,000

-

1,620,000

รวม

13,600,000

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จ�ำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น
263.23 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
• โครงการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั
และบริษทั ย่อยของบริษทั (โครงการ ESOP)
บริษัทได้จัดให้มีโครงการ ESOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ
บริษัท อีกทั้งเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษั ท นอกจากนี้ เ พื่ อ เป็ น สิ่ ง จู ง ใจบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท�ำ งานกั บ บริ ษั ท
ในระยะยาว ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 มีโครงการ ESOP สรุปได้ดังนี้
ชื่อโครงการ

ESOP # 5

ESOP # 6

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขายได้และจองซื้อ
ครบถ้วนแล้ว

บริษัทได้ทำ� การแตกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จาก 1 หน่วยเดิม ให้เป็น 4 หน่วยใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2554 ดังนี้
- แตกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ จากเดิม
19,816,289 หน่วย ให้เป็น 79,265,156
หน่วย

บริษัทได้ทำ� การแตกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จาก 1 หน่วยเดิม ให้เป็น 4 หน่วยใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2554 ดังนี้
- แตกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ จากเดิม
63,173,735 หน่วย ให้เป็น 252,694,940
หน่วย

จ�ำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท)

1 หุ้นเดิมที่สำ� รองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ แตกออกเป็น 4 หุ้น
ดังนี้
- จากเดิม 23,125,615 หุ้น แตกให้เป็น
92,502,460 หุ้น
5 ปีนับจากวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
(30 มิถุนายน 2552)
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญได้ 1.167 หุ้น

1 หุ้นเดิมที่ส�ำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ แตกออกเป็น 4 หุ้น
ดังนี้
- จากเดิม 73,723,754 หุ้น แตกให้เป็น
294,895,016 หุ้น
5 ปีนับจากวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
(6 สิงหาคม 2553)
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญได้ 1.167 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ

1.072 บาทต่อหน่วย

1.114 บาทต่อหน่วย

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้
ในวันท�ำการสุดท้ายของทุกเดือนปฏิทิน
ตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้
ในวันท�ำการสุดท้ายของทุกเดือนปฏิทิน
ตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ

1/

นายธงชัย จิรอลงกรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 แทน นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร ซึ่งได้ขอลาออก

2/

นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556
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บุคลากร

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิภายใต้ โครงการ ESOP ที่จัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัท มีดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ ได้รับจัดสรร

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

1. นายโกวิทย์

โปษยานนท์

2. นายอภิชาติ

จูตระกูล

4.92

-

3. นายมานะ

นพพันธ์

-

2.67

4. นายเจษฎาวัฒน์

เพรียบจริยวัฒน์

-

2.67

5. นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต

-

2.67

6. นายเศรษฐา

ทวีสิน

4.92

-

7. นายวันจักร์

บุรณศิริ

4.92

-

8. นายเกรียงไกร

เธียรนุกุล

-

2.67

9. นางนุชนาถ

ปัณฑวังกูร

-

2.67

10. นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

-

2.67

• เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทไม่มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการ ยกเว้นในส่วนของกรรมการและผู้บริหารที่มี
ฐานะเป็นพนักงานของบริษัทด้วยนั้น โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับบุคคล
ดังกล่าว รวม 26 ราย รวมทั้งสิ้น 10.87 ล้านบาท
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บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,471 คน (เฉพาะบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดย
ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,085.44 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะ
ช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
1. การจัดท�ำระบบการประเมินผลงานพนักงาน ระบบ KPI (Key Performance Indicator) เข้ามาเป็นตัวชี้วัด
ซึ่งจะช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม ชัดเจน และจัดท�ำเป็นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง ท�ำให้การประเมินผล
ของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การส�ำรวจผลตอบแทน (Salary Survey) และปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท (Salary Structure) ให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และเป็นไปอย่างยุติธรรม สามารถแข่งขันกับตลาดในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ ได้
3. โครงการ SLP (Sansiri Leadership Programme) เป็นโครงการที่บริษัทจัดเพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่มี
ศั ก ยภาพ ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มในการเป็ น ผู ้ บ ริ ห าร โดยพนั ก งานจะได้ เ รี ย นรู ้ ถึ ง กระบวนการและกลยุ ท ธ์
ในการบริหารแนวใหม่ รวมถึงการที่จะเป็นผู้น�ำที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต
4. การส�ำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Survey) เพี่อให้ทราบถึงการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร และส�ำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่ ได้รับมานั้นน�ำมา
ใช้ประโยชน์ ในการก�ำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของลูกค้า การใส่ใจคุณภาพของสินค้าและการบริการทุกขั้นตอน อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญในเรื่อง Service Mind
การคิดสร้างสรรค์ การท�ำงานเป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรม และมีการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กร
เป็นสิ่งส�ำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
6. โครงการ Good Life เพือ่ การสร้างองค์กรแห่งความสุข ให้พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุข มีความมุง่ มัน่ มีความสวยงาม
เป็ น ระเบี ย บ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามก้ า วหน้ า และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ให้มีการท�ำงานเป็นทีม มีความสุขในการท�ำงานร่วมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการอยู่ร่วมกัน
7. โครงการสัมมนา/ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ ใหม่ ๆ ให้กับพนักงานในการน�ำไปใช้ ใน
การปฏิบัติงานจริง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
8. โครงการ Competency-based Management เป็นโครงการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถมาร่วมงาน ด้วยการ
จัดท�ำแผนพัฒนาและฝึกอบรมรายต�ำแหน่งและรายบุคคล (Training Model and Individual Training
and Development Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของบุคลากร
9. โครงการอบรมหลักสูตรเพื่อการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นโครงการที่ให้ความรู้แก่พนักงานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของสินค้าและบริการ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจในระบบการควบคุมดูแล
และตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนการท�ำงานและเสริมสร้างให้เกิดความใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้า
และบริการต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน
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2 นายอภิชาติ จูตระกูล
- รองประธานกรรมการ
		 (มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษทั )

1 นายโกวิทย์ โปษยานนท์
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี-

53 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of San Diego
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation
Programme (DAP)

79 ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)
Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (ปี)

ช่วงเวลา

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

ประธานอำ�นวยการ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน

0.6886 ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

บริษัท ปภานัน จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำ�กัด

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

สำ�นักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

0.0897 ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

10. โครงการสร้างสรรค์กิจกรรม เป็นโครงการที่ด�ำเนินการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานในองค์กร โดยเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้พนักงานได้ท�ำความรู้จักกัน ได้พบปะกัน มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมด้วยกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน
11. โครงการ Sansiri Passport เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อดูแลพนักงานใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้พนักงาน
ได้รับความรู้ ในการท�ำงาน เสริมสร้างทักษะ สร้างความมั่นใจให้พนักงานใหม่ที่จะได้รับการดูแลจากทีมงาน มีที่ปรึกษา
ทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไป และยังมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
12. โครงการ Employee Branding (การสร้างแบรนด์ภายใน อย่างใส่ใจคนของแบรนด์) เป็นโครงการที่มอบ
องค์ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานในบทบาทหน้าที่ตัวแทนขององค์กร ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญในฐานะ
เป็นตัวแทนองค์กร สร้างบุคลิกลักษณะพนักงานให้มคี วามโดดเด่นเฉพาะ (Good Looking and Good Personality)
สร้างสรรค์การบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความประทับใจ (Creative and Positive Thinking)
13. โครงการ Knowledge Management เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน โดยมี
องค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกที่จัดรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงาน โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
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ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี-

51 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน)
Claremont Graduate School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี-

53 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of San Diego
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2541 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2533 - 2555

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

2553 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2537 - 2555

4 นายวันจักร์  บุรณศิริ
- กรรมการ
(มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั )
- เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้  
- Director Accreditation Programme
(DAP)

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

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (ปี)

ช่วงเวลา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2537 - 2555

2.2736 ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท โรจน์นฤมิต จำ�กัด

บริษัท ชนชัย จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

บริษัท ปภานัน จำ�กัด

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำ�กัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท โรจน์นฤมิต จำ�กัด

บริษัท ชนชัย จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำ�กัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท ปภานัน จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โรจน์นฤมิต จำ�กัด

บริษัท ชนชัย จำ�กัด

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตำ�แหน่ง

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการ

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

2543 - ปัจจุบัน

0.0084 ปัจจุบัน

กรรมการ

ช่วงเวลา

0.6886 2545 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ต่อ)

3 นายเศรษฐา  ทวีสนิ
- กรรมการ
(มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั )

2 นายอภิชาติ  จูตระกูล
- รองประธานกรรมการ
(มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั )
(ต่อ)

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ต่อ)

74 รายงานประจ�ำปี 2556

รายงานประจ�ำปี 2556 75

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation Programme
   (DAP)
- Director Certification Programme
   (DCP)
- Audit Committee Programme   
   (ACP)
- Monitoring the System of Internal
   Control and Risk Management (MIR)

กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2551 - 2554

8 นายเกรียงไกร เธียรนุกลุ
- กรรมการ

51 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
The Pennsylvania State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

7 นายวิรตั น์  เอือ้ นฤมิต
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Certification Programme
   (DCP)
- Audit Committee Programme
   (ACP)

ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.52)

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

54 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Certification Programme
   (DCP)
- Audit Committee Programme
   (ACP)

56 ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้ (ต่อ)
- Monitoring the Internal Audit
   Function (MIA)
- Monitoring the Quality of
  Financial Reporting (MRF)
- Monitoring Fraud Risk
   Management (MFM)
- Role of the Chairman Programme
   (RCP)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

6 นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ต่อ)

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (ปี)

ช่วงเวลา

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการบริหาร

ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

กรรมการ

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

เลขาธิการ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

รองประธาน

รองกรรมการอำ�นวยการ ด้านการเงิน

2548 - 2554

0.0280 ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร

ตำ�แหน่ง

2554

0.0136 2548 - ปัจจุบัน

0.0196

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

บริษัท บางกอก บายน์ดิ้ง จำ�กัด

บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จำ�กัด

มิลค์พลัส

บริษัท เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม จำ�กัด

บริษัท เพรสทิจ ไดเรคท์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท นิวไวเต็ก จำ�กัด

สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

กระทรวงการคลัง

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

กรรมการอิสระ

กรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

อนุกรรมการวิชาการพิจารณาเลื่อนตำ�แหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และ
การประเมิน

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2553 - 2555

0.0196 2556 - ปัจจุบัน

2545 - 2555

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Certification Programme  
    (DCP)
- Audit Committee Programme
    (ACP)
- Monitoring Fraud Risk
    Management (MFM)
- Monitoring the Quality of
    Financial Reporting (MFR)
- Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
    (MIR)
- Monitoring the Internal Audit
    Function (MIA)
56 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2547 - 2554

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่วงเวลา

0.0409 2554 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)

72 ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ต่อ)

6 นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5 นายมานะ  นพพันธ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ต่อ)

76 รายงานประจ�ำปี 2556

รายงานประจ�ำปี 2556 77

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation Programme
   (DAP)
- Audit Committee Programme
   (ACP)
- Director Certification Programme
   (DCP)

44 ปริญญาโท (การจัดการ)
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation Programme
   (DAP)

55 ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Certification Programme
   (DCP)
- Audit Committee Programme
   (ACP)

ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.52)

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

54 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ช่วงเวลา

กรรมการ
กรรมการ

2551 - 2556
2551 - 2554

12 นายอุทยั   อุทยั แสงสุข
- กรรมการบริหาร

11 นายฒาลิน  เอีย่ มฐิตวิ ฒ
ั น์
- กรรมการบริหาร
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

45 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Middle Tennessee State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation Programme
   (DAP)

52 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Western Michigan University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (ปี)

ช่วงเวลา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2546 - 2552

กรรมการ

กรรมการ

2543 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2546 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2546 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท ปภานัน จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษัท ชนชัย จำ�กัด

บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ยูโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด  

บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำ�กัด

บริษัท บียอนด์ กรีน จำ�กัด

บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำ�กัด

บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จำ�กัด

บริษัท ธนบุรีค้ารถยนต์ จำ�กัด

บริษัท วิริยะอินเตอร์เนชั่นแนลโบรกเกอร์ จำ�กัด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

การไฟฟ้านครหลวง

กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
สถานีตำ�รวจนครบาล บางรัก

กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนา
โครงการแนวสูงและสายงานสื่อสารการตลาด
กรรมการ

กรรมการ

2549 - ปัจจุบัน

0.1301 ปัจจุบัน

กรรมการ

2551 - ปัจจุบัน

0.1783 ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2550 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ผู้จัดการทั่วไป

2530 - ปัจจุบัน
กรรมการ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2537 - ปัจจุบัน
-ไม่มี- 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตำ�แหน่ง

2539 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

2549 - 2552

0.0249 2552 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

ประธาน

กรรมการ

รองเลขาธิการ

2549 - 2553

2549 - 2553

2551 - 2553

0.0280 2551 - 2553

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ต่อ)

10 นายพรทัต อมตวิวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

9 นายธงชัย  จิรอลงกรณ์
- กรรมการ

8 นายเกรียงไกร เธียรนุกลุ
- กรรมการ
(ต่อ)

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ต่อ)

78 รายงานประจ�ำปี 2556

รายงานประจ�ำปี 2556 79

53 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 ปริญญาโท (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

16 นายสมชาย ชาญธนเวทย์
- กรรมการบริหาร
17 นางสาวณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร
- กรรมการบริหาร
- เลขานุการกรรมการบริหาร

ช่วงเวลา

กรรมการ
กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน

0.0033 ปัจจุบัน

0.0042 ปัจจุบัน

46 ปริญญาตรี (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
54 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
48 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

50 ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
42 ปริญญาตรี (อักษรศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 นายชูเกียรติ จูมทอง
- ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
21 นายสุพล  สมบัติวิชาธร
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายควบคุม
คุณภาพและประเมิน
ราคากลาง
22 นายอภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร
โครงการแนวสูง 1และ
ประมาณราคาโครงการ
แนวสูง
23 นายทัศนิน มหาอำ�มาตยาธิบดี
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายโฮมแคร์
24 นางสาวดุษฎี ตันเจริญ
- ผู้อำ�นวยการอาวุโส
สายงานการตลาด

47 ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

42 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

19 นางสาววิลาสิณี เดชอมรธัญ
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร
โครงการและการตลาดแนวราบ 2

25 นายพรชัย ชัยมงคลทรัพย์
- ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร
โครงการและการตลาด
แนวราบ 1

43 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

18 นายสุรยิ ะ วรรณบุตร
- ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่าย
บริหารโครงการและการตลาด
แนวราบ 4,5,6 และโรงงาน
ผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
		

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (ปี)

ช่วงเวลา

0.0189 ปัจจุบัน

0.0105 ปัจจุบัน

0.0010 ปัจจุบัน

0.0206 ปัจจุบัน

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 1 บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ผู้อำ�นวยการอาวุโสสายงานการตลาด

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายโฮมแคร์

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 1 และประมาณ
ราคาโครงการแนวสูง

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพและประเมินราคากลาง

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 2 บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด  

บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 4 บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

กรรมการผู้จัดการ

0.0399 ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาด
แนวราบ 6

2551 - 2553

-ไม่มี- ปัจจุบัน

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาด
แนวราบ 5

กรรมการผู้จัดการ
-ไม่มี- ปัจจุบัน

บริษัท ชนชัย จำ�กัด

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด

บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด

บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

ผู้อ�ำ นวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวราบ

2551 - 2553

0.0220 ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ปภานัน จำ�กัด

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 3 บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ

2551 - ปัจจุบัน

0.0042 ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

ประธานที่ปรึกษาสำ�นักกฎหมาย

กรรมการ

0.0650 ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนา
โครงการแนวราบ

2554 - ปัจจุบัน

0.0554 ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ต่อ)

53 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ดังนี้
- Director Accreditation  Programme
   (DAP)

49 ปริญญาโท (นิติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

46 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

15 นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ
- กรรมการบริหาร

14 นายนพพร บุญถนอม
- กรรมการบริหาร
- เลขานุการบริษทั

13 นายเมธา  อังวัฒนพานิช
- กรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ต่อ)

40 ปริญญาโท (รัฐศาสตร์ - ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)
University of Nottingham
ประเทศอังกฤษ

27 นายสมัชชา พรหมศิริ
- ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาด
องค์กร

38 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

36 ปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา สาขา
บริหารงานก่อสร้าง)
North Carolina State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
35 ปริญญาโท (การจัดการนวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
36 ปริญญาโท (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44 ปริญญาโท (การจัดการทั่วไป)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

29 นางสาวสุวรรณี  มหณรงค์ชัย
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายสนับสนุน
ธุรกิจบริษัท พลัส และ ทัช
(งานวิจัย-พัฒนาธุรกิจ และ
ที่ปรึกษาการลงทุน)
30 นายปิติ จารุกำ�จร
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
โครงการแนวสูง 2
31 นางสาววรางคณา อัครสถาพร
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โครงการแนวสูง
32 นายองอาจ สุวรรณกุล
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
โครงการแนวสูง 3
33 นางจริยา จันทร์เจิดศักดิ์
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โครงการแนวสูง

ช่วงเวลา

-ไม่มี- ปัจจุบัน

0.0023 ปัจจุบัน

0.0097 ปัจจุบัน

0.0014 ปัจจุบัน

0.0247 ปัจจุบัน

0.0016 ปัจจุบัน

0.0000 ปัจจุบัน

0.0178 ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น1/
ในบริษัท (ร้อยละ)

นายโกวิทย์
นายอภิชาติ
นายเศรษฐา
นายวันจักร์
นายมานะ
นายเจษฎาวัฒน์
นายวิรัตน์
นายเกรียงไกร
นายธงชัย
นายพรทัต
นายฒาลิน
นายอุทัย
นายเมธา
นายนพพร
นายมนู
นายสมชาย
น.ส.ณัฏฐาลักขณ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สกุลปุณยาพร

ชาญธนเวทย์

ตระกูลวัฒนะกิจ

บุญถนอม

อังวัฒนพานิช

อุทัยแสงสุข

เอี่ยมฐิติวัฒน์

อมตวิวัฒน์

จิรอลงกรณ์

เธียรนุกุล

เอื้อนฤมิต

เพรียบจริยวัฒน์

นพพันธ์

บุรณศิริ

ทวีสิน

จูตระกูล

โปษยานนท์

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

1

บจ. ชนชัย

-

2

บจ. อาณาวรรธน์

-

3

บจ. พิวรรธนา

-

4
บจ. ศูนย์บุคลากร
สาธิตพัฒนา

-

5

บจ. เรด โลตัส
พร็อพเพอร์ตี้
-

6
บจ. แสนสิริ เวนเจอร์
-

7

บจ. เอส.ยู.เอ็น.
แมเนจเม้นท์
-

8
บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
-

9
บจ. แสนสิริ แลนด์
-

10
บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
เวนเจอร์
/

/

/

X

15

14

13

12

11

บจ. ปภานัน

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ
1/
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

บจ. แปซิฟิค ชาเลนจ์
โฮลดิ้ง

บริษัทย่อย

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการแนวสูง

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 3

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงการแนวสูง

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 2

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษัท พลัส และ ทัช
(งานวิจัย-พัฒนาธุรกิจ และที่ปรึกษาการลงทุน)

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายการตลาดองค์กร

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายผูล้ งทุนสัมพันธ์และพัฒนาระบบงานองค์กร

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ต้ี

รายชื่อบริษัท

บมจ. แสนสิริ

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ต้ี
สเปซ

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

41 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

28 นายประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
ส่วนโครงการ

ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ - การเมือง
ระหว่างประเทศ)
University of Warwick
ประเทศอังกฤษ

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

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

26 นางสิรินทรา มงคลนาวิน
- ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์
และพัฒนาระบบงานองค์กร

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) (ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ต่อ)

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

80 รายงานประจ�ำปี 2556
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น.ส.วิลาสิณี
นายชูเกียรติ
นายสุพล
นายอภิสิทธิ์
นายทัศนิน
น.ส.ดุษฎี
นายพรชัย
นางสิรินทรา
นายสมัชชา
นายประเสริฐ
น.ส.สุวรรณี
นายปิติ
น.ส.วรางคณา
นายองอาจ
นางจริยา

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

จันทร์เจิดศักดิ์

สุวรรณกุล

อัครสถาพร

จารุก�ำจร

มหณรงค์ชัย

ตระการวชิรหัตถ์

พรหมศิริ

มงคลนาวิน

ชัยมงคลทรัพย์

ตันเจริญ

มหาอ�ำมาตยาธิบดี

ศรีสกุลพงษ์

สมบัติวิชาธร

จูมทอง

เดชอมรธัญ

วรรณบุตร

นายอภิชาติ
นายเศรษฐา
นายวันจักร์
นายฒาลิน
นายนพพร
นายอุทัย
นายเมธา
นายมนเธียร
นางโอบอุ้ม
นายภูมิภักดิ์
นางนิรดา
นายชาญ
นายจิรายุ
นายชาติชาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อุดมพล

อาชาเจริญสุข

ศิริรัตน์

วงศ์อนันต์กุล

จุลมณีโชติ

จูตระกูล

สร้อยสุวรรณ

อังวัฒนพานิช

อุทัยแสงสุข

บุญถนอม

เอี่ยมฐิติวัฒน์

บุรณศิริ

ทวีสิน

จูตระกูล

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อบริษัทย่อย

บมจ. แสนสิริ
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หมายเหตุ
/ = กรรมการ
อนึ่ง ในระหว่างปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อย ดังนี้
- นางพักตร์พิไล ทวีสิน จดทะเบียนลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท ปภานัน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
- นายเศรษฐา ทวีสิน จดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ปภานัน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
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-

/

-

/

-

-

-

-

/

/

/

บจ. ชนชัย

/

บจ. อาณาวรรธน์

/

บจ. พิวรรธนา

/

4
บจ. ศูนย์บุคลากร
สาธิตพัฒนา
/

5

บจ. เรด โลตัส
พร็อพเพอร์ตี้
/

6
บจ. แสนสิริ เวนเจอร์
/

15

14

13

12

11

10

9

8

7

บจ. เอส.ยู.เอ็น.
แมเนจเม้นท์

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ							
		
X = ประธานกรรมการ XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ O = กรรมการตรวจสอบ
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บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
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บจ. แสนสิริ แลนด์

บริษัทย่อย
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บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
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บจ. ศูนย์บุคลากร
สาธิตพัฒนา

-

บจ. เรด โลตัส
พร็อพเพอร์ตี้

บจ. ปภานัน
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-

5
บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

บจ. แปซิฟิค ชาเลนจ์
โฮลดิ้ง
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6
บจ. แสนสิริ เวนเจอร์

4

บจ. แสนสิริ แลนด์

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ต้ี

-

-

-

-

-

-
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-
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-

บจ. ชนชัย

3
บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
เวนเจอร์

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

นายสุริยะ

18

รายชื่อผู้บริหาร

บจ. อาณาวรรธน์

2

บจ. เอส.ยู.เอ็น.
แมเนจเม้นท์

1

บจ. ปภานัน

บริษัทย่อย

บจ. แปซิฟิค ชาเลนจ์
โฮลดิ้ง

รายชื่อบริษัท

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ต้ี

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ต้ี
สเปซ

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญและมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการก�ำกับการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนในเรื่อง
ความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของกิจการ
ในด้านการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทขอรายงานดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (เช่น
การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น) โดยครอบคลุมหลักส�ำคัญ ดังนี้
(ก) บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งในหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะแจ้ง
รายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนข้อมูล
ที่ส�ำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมไปถึงการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่
จะจัดส่งเอกสารด้วย
(ข) ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยใน
ระหว่างการประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทอย่างเต็มที่
(ค) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น) จะเข้าร่วมประชุม
และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
(ง) ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิทั่วไป
บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ความส�ำคัญในเรื่องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
โปร่งใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับ หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทก�ำหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องการเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม การด�ำเนินการประชุม
และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
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• วิธีการก่อนการประชุม
		 ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญประจ�ำปี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน
		 2556 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
		 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
		 เป็ น เวลาประมาณ 31 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม และแจ้ ง การเผยแพร่ ดัง กล่ า วต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
		 เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ ้ นได้ มีเวลาศึ ก ษาข้ อ มู ล ประกอบการประชุ มล่ ว งหน้ า อย่ างเพี ย งพอก่ อ นได้ รั บ ข้ อ มู ล ใน
		 รูปแบบเอกสาร
		 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี บริษัทได้ ให้ข้อมูลในหนังสือนัดประชุมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
		 อันได้แก่
		 - ข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
		 - ข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
			 (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
			 ชุดย่อย เป็นต้น
		 - รายละเอียดการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระ
			 อย่างน้อย 1 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน
			 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
		 ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ยั ง มี น โยบายที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ประกอบการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ ให้ มี ร ายละเอี ย ดมากยิ่ ง ขึ้ น
		 เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยจะได้เพิ่มรายละเอียด
		 ของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจ�ำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในวาระการประชุมใด ๆ ที่ส�ำคัญเข้าไว้ด้วย
		 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่
		 ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด และจัดท�ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
• ระหว่างการประชุม
		 ในการประชุ มผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง จั ดขึ้ น ในปี 2556 ประธานกรรมการท�ำหน้ า ที่ เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม และมี ป ระธาน
		 กรรมการชุดย่อย รวมทัง้ กรรมการของบริษทั เข้าร่วมประชุม (ตามรายชือ่ ทีเ่ ปิดเผยไว้ ในรายงานการประชุม) เพือ่ ท�ำหน้าที่
		 ชี้แจงและตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธาน
		 ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ ล ะวาระการประชุ ม และได้ มี ก ารแจ้ ง
		 ผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ
		 บริษัทได้ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระที่ ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
		 ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการด้วย นอกจากนี้ บริษัท
		 ถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมใน
		 ที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
		 ในระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
		 ของบริษทั สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้ รายย่อยต่างได้รบั
		 ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจและรายงานทางการเงิน รวมทั้งสิทธิในการจัดสรรเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
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•
		
		
		
		

วิธีการหลังการประชุม
บริ ษั ท ได้ จ ดบัน ทึกรายงานการประชุม และการออกเสียงในแต่ล ะวาระอย่างถูกต้อง ครบถ้ว น รวมทั้งได้บัน ทึ ก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญของผู้ถือหุ้นไว้ ในรายงานการประชุม โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจัดขึ้นในปี 2556 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น พร้อมทั้งเผยแพร่
ในเว็บไซต์ www.sansiri.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและ
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ เป็นต้น เนื่องจาก
บริษัทค�ำนึงถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไรให้กับบริษัท
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความส�ำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยด�ำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ และมีการพัฒนา
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้า จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
พนักงาน
บริ ษั ท สรรหาและรั ก ษาพนั ก งานที่ มี ค วามสามารถและประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน โดยมุ ่ ง พั ฒ นาและเพิ่ ม พู น
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจน
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต เป็นต้น
ผู้บริหาร
บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดท�ำโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม
เจ้าหนี้และคู่ค้า
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายก�ำหนด
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าโดยไม่สุจริต
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ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในรูปของรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี และการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ สารสนเทศของบริษัทที่ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทันต่อเหตุการณ์
และผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวก ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรับผิดชอบ
ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม รวมถึงรับผิดชอบในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน
โดยผู ้ ล งทุ น หรื อ ผู ้ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วได้ ที่ โ ทรศั พ ท์ ห มายเลข 0-2201-3905 หรื อ ที่ E-mail
Address: IR@sansiri.com
สารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของงบการเงิน
ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจ
อย่ า งระมั ดระวั ง และประมาณการที่ ดี ที่ สุ ดในการจั ดท�ำ รวมทั้ ง มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส�ำ คัญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่ อ ให้ ท ราบจุ ด อ่ อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ การด� ำ เนิ น การที่ ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี ส าระส� ำ คั ญ ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีและ แบบ 56-1 แล้ว
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อ บั ง คั บ กฎเกณฑ์ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมถึ ง การพิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบใน
การก�ำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามดูแล
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐาน
จริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวัง
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จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าว
ให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งบริษัท
จะได้ท�ำการรวบรวมและจัดท�ำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน และก�ำหนดบทลงโทษ
ทางวินัยต่อไป
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในข้อบังคับ
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยก�ำหนดให้ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ได้ ม าหรื อ จ�ำ หน่ ายไปซึ่งสิน ทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามประกาศ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น หรื อ การได้ ม า
หรื อ จ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น แล้ ว แต่ ก รณี ให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามที่
ประกาศดังกล่าวก�ำหนดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
คณะกรรมการได้ ท ราบถึ ง รายการที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ แ ละรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และได้ พิ จ ารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ในส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานคนใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลเหล่านั้น
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในระดับบริหารและ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย ธุ ร กิ จ หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
บริษัทได้จัดให้มีการตรวจเช็คเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทได้ด�ำเนินการ
ตามแนวทางที่ ก� ำ หนดและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ บริ ษั ท (Compliance Control) และเพื่อ ให้หน่ว ยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น อิสระ สามารถท�ำหน้ า ที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้มีการรายงานการด�ำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น อย่ า งมาก บริ ษั ท ได้ มี ก ารก� ำ หนดและ
ประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัท โดยมอบให้ฝ่ายจัดการไปด�ำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรม และก�ำหนด
มาตรการเพื่อจัดการแก้ ไขตามความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
2. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีก�ำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำเป็นรายไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น
ซึ่งมีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ โดยเลขานุการ
คณะกรรมการได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้
กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัว่ โมง
โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ 6 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ 7 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอส�ำหรับการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และส่งเสริมให้กรรมการได้
อภิปรายประเด็นส�ำคัญอย่างทั่วถึง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการท�ำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งครอบคลุมสาระส�ำคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการซึ่งพร้อมให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษั ท รั บ ทราบข้ อ มู ล ด้ า นการประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการตามแนวทางที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ก�ำหนดและมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบ้างเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวคิดที่จะก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการทั้ ง คณะ โดยจะกระท� ำ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง และ
รอบคอบตามความเหมาะสม เพื่อน�ำมาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการต่อไป
4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกันกับ
ภาคอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ที่ ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงได้รับการพิจารณาอย่างเป็นกลางและเหมาะสม และ
เพื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะได้มีการน�ำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิ จ ารณาอนุ มัติด้ ว ย ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดค่ า ตอบแทนของกรรมการแต่ ล ะคณะและผู ้ บ ริ ห าร ได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นหั ว ข้ อ
“โครงสร้างการจัดการ”
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5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
การพัฒนากรรมการ
บริ ษั ท ค�ำนึ ง ถึ งความส�ำ คัญ ของกรรมการซึ่งเป็น กลไกที่ส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทาง นโยบายและแผนงานในการ
ที่จะท�ำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งได้ ไว้วางใจแต่งตั้งกรรมการ
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการก� ำ หนดนโยบาย และก� ำ กั บ ดู แ ลการท� ำ งานของฝ่ า ยบริ ห าร บริ ษั ท จึ ง มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นา
กรรมการทุกท่านให้มีความรอบรู้ ในเรื่องที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับการท�ำงานอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยการ
สนับสนุนและส่งเสริมทั้งในด้านของการจัดสรรเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร
รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านเลขานุการบริษทั ได้เข้าร่วมการอบรม / สัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรม / สัมมนาดังกล่าว ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับทราบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันจะน�ำไปสู่
การปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ หากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัท
จะจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ ส่งเสริมให้กรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในฐานะกรรมการของบริ ษั ท เช่ น คู ่ มื อ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น ซึ่ ง จั ด ท� ำ โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหลั ก เกณฑ์ ใ นเรื่ อ งภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการรายงานการถื อ
หลั ก ทรั พ ย์ ใ นบริ ษั ท ตามมาตรา 59 และบทก� ำ หนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น อันเป็นข้อมูลรายละเอียดของภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ที่กรรมการต้องยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งในส่วนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
ท�ำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้บริหารทั้งในระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเพื่อการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ในการวางแผนและการท�ำงานในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย การเงิน
ตลอดจนงานในส่วนสนับสนุนทั้งหลาย จะก�ำหนดให้มีกลุ่มคณะท�ำงานที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร
ในแต่ละสายงานมาประชุมร่วมกันเพื่อก�ำหนดแผนการท�ำงานและการประสานงาน ซึ่งอาจมีหลายคณะตามความเหมาะสม
เช่ น คณะท� ำ งานในการพิ จ ารณาโครงการใหม่ โดยจะท� ำ หน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจในการลงทุ น ซื้ อ ที่ ดิ น หรื อ
ลงทุนอื่น ๆ หรือ คณะท�ำงานที่พิจารณาเกี่ยวกับการเงินของบริษัท หรือ คณะท�ำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
เป็ น ต้ น โดยในคณะท� ำ งานเหล่ า นี้ จ ะประกอบด้ ว ยประธานอ� ำ นวยการ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ประธานผู ้ บ ริ ห าร
ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นแกนหลัก และมีบรรดาผู้บริหารอื่นๆ ในระดับต่างๆ ของสายงานที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเข้าร่วม
ในการท�ำงานในกลุ่มคณะท�ำงานแต่ละคณะ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยแนวทางในการท�ำงานดังกล่าวนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะ
ช่วยพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของผู้บริหารอย่างมาก เนื่องจากได้มีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดแผน
และการปฏิ บั ติ ง าน และได้ เ ห็ น และสั ม ผั ส การท� ำ งานของผู ้ บ ริ ห ารในสายงานอื่ น ๆ ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การ
ที่ ได้มีโอกาสศึกษาและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ ในการท�ำงานจากผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติงานจริงด้วย
จะเห็ น ว่ า วิ ธี ก ารท� ำ งานดั ง กล่ า วนอกจากจะเป็ น การพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารที่ ดีแ ล้ ว ยั ง จะท� ำ ให้ ง านมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง และ
สามารถสื บ ทอดงาน และถ่ า ยโอนความรั บ ผิ ดชอบระหว่ า งผู ้ บ ริ ห ารทั้ ง ในระดั บ เดี ย วกั น ในต่ า งสายงาน และจาก
ผู้บริหารระดับสูงได้ โดยคล่องตัว เนื่องจากไม่ติดยึดกับตัวบุคคล เป็นการท�ำงานในลักษณะของทีม การที่ ได้ร่วม
อยู่ในกลุ่มคณะท�ำงานแต่ละคณะที่ท�ำงานสอดประสานกัน ท�ำให้มีการสืบทอดงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะ
ของการท�ำงานร่วมกันซึ่งจะได้ศึกษาและถ่ายทอดงาน รวมทั้งความรับผิดชอบที่ส�ำคัญไปพร้อมกัน
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ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กลางนั้ น บริ ษั ท มี ก ารพั ฒ นาและมี แ ผนการสื บ ทอดงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเช่ น กั น โดยผู ้ บ ริ ห าร
ระดั บ สู ง ในแต่ ล ะสายงานจะต้ อ งพิ จ ารณาและสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ บ ริ ห ารในระดั บ กลางและพนั ก งานในสายงานได้ มี ก าร
พัฒนาศักยภาพขึ้น เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานด้านการบริหารและท�ำงานแทนตนได้ โดยที่ผู้บริหารระดับกลาง
ที่ มี ศั ก ยภาพในทุ ก สายงาน จะได้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการ SLP (Sansiri Leadership
Programme) ซึ่ ง เป็ นโครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บัติก ารเพื่ อ สนั บสนุ นเสริ มสร้ า งศั ก ยภาพด้ า นการบริ ห ารงานเพื่ อ
เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร โดยพนักงานจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและกลยุทธ์ในการบริหารแนวใหม่ รวมถึง
การเป็นผู้น�ำที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่าย (Network) ในการประสานงาน
และให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท�ำงานระหว่างสายงานต่างๆ ได้ด้วย เนื่องจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการต้อง
เข้าเรียนและท�ำกิจกรรมร่วมกัน ในส่วนของพนักงานในระดับต�่ำลงมา บริษัทมีโครงการค้นหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
โดยจะเป็นการคุยกันในระหว่างผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกัน ท�ำการคัดเลือกพนักงานที่มี
ทักษะการท�ำงาน และทัศนคติที่ดีเข้ามาร่วมฝึกอบรมในลักษณะ On the Job Training เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้น
เป็นผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางตามล�ำดับ
นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนโครงการสัมมนา/ดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และ
เปิดโลกทัศน์ ใหม่ ๆ ให้กับพนักงานในการน�ำไปใช้ ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งผู้บริหารระดับกลางทุกคนจะได้รับโอกาส
เข้าเรียนในโครงการอบรมสัมมนาที่ส�ำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น�ำและการบริหารงาน

โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
เพื่อช่วยเหลือในการบริหารงานและการก�ำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR)
และ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถอุทิศตนและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเต็มที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 10 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
แบ่งเป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน (โดยในจ�ำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ ประธานอ�ำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อ “รายละเอียด
เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
อนึ่ง กรรมการที่ ไม่ ได้เป็นผู้บริหารซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีชื่อเสียงและประสบการณ์
ทางธุ ร กิ จ อย่ า งสู ง และเป็ นผู ้ บริ หารอาชี พ ที่ มีความเป็ นกลาง ไม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ อิ ทธิ พ ลของฝ่ า ยบริ ห ารแต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น
การด�ำเนินการและการบริหารงานของบริษัทของคณะผู้บริหาร จึงอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลอย่างเป็นกลางของกรรมการ
ที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลที่พอเพียงแล้วในความเห็นของบริษัท
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ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ และดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมาย เว้นแต่การตัดสินใจหรือการด�ำเนินงานในเรื่องที่ตาม
กฎหมาย ประกาศและข้ อ ก� ำ หนดของคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทยก� ำ หนดให้ ต ้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ
จากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ก่ อ นจึ ง จะด� ำ เนิ น การได้ โดยที่ ข ้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ได้ ใ ห้ อ� ำ นาจคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร (คณะกรรมการบริหาร) เพื่อท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัทให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
และงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งได้แก่
การอนุมัติการด�ำเนินงานตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้ และการกลั่นกรองเรื่องใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบอ�ำนาจ
ของตนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ข้อบังคับได้ ให้อ�ำนาจคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ หรือคณะท�ำงานอื่นใดเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการบริหารงานได้ด้วย
คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู้
ความสามารถ และคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย นายมานะ นพพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
สมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ซึ่งกรรมการตรวจสอบ
ทุ ก คนเป็ น กรรมการอิ ส ระและเป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถท� ำ หน้ า ที่ ใ นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
		 Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
		 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
		 ค่ า ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
		 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
		 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
		 ต่อบริษัท
(6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
		 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
		 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
		 จากคณะกรรมการบริษัท
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห าร (Non-executive Directors)
จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายมานะ นพพันธ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสมาชิกในคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คือ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และ นายพรทัต อมตวิวัฒน์
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี ทั้งที่เป็น
		 ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการ โดยพิจารณาถึงความเป็นธรรม ความสมเหตุสมผล และเหมาะสมกับภาระ
		 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบกรรมการ และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรม
		 ระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิ จ ารณาก�ำ หนดค่ า ตอบแทนประจ�ำปี การปรั บอั ตราเงิ นเดื อ นประจ� ำ ปี การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราเงิ น เดื อ นและ
		 ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น ๆ ตามต�ำแหน่งงาน สวัสดิการ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
		 การจ้างประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัด การใหญ่
(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี และ
		 ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ตามต�ำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจะท�ำการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในระดับ
		 ผูบ้ ริหารของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ในจ�ำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดในแต่ละคราว
		 ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดรายชื่อ และจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานที่ ได้รับจัดสรรเกินกว่า
		 ร้อยละ 5 ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวก�ำหนดไว้
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนที่มีความส�ำคัญ
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3. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR)
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานกรรมการ CSR และสมาชิกในคณะกรรมการ CSR คือ นายเจษฎาวัฒน์
เพรียบจริยวัฒน์ และ นายพรทัต อมตวิวัฒน์
คณะกรรมการ CSR ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ CSR โดย
ต�ำแหน่ง และกรรมการอื่นๆ อีกจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท พนักงาน ที่ปรึกษาอิสระ
หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ CSR ที่เป็นกรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี และเพื่อให้การท�ำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการ CSR ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ส่วนกรรมการ CSR ที่เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR
(1) พิ จ ารณากลั่ น กรองกิ จ กรรมและนโยบายเพื่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท เพื่ อ น� ำ เสนอต่ อ
		 คณะกรรมการบริษัท
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR
		 ของบริษัท
(3) พิจารณากลัน่ กรองแผนงานและงบประมาณประจ�ำปีสำ� หรับการด�ำเนินงานนด้าน CSR เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
		 บริษัท
(4) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานด้าน CSR และประเมินผลส�ำเร็จรวมทัง้ คุณภาพของโครงการ CSR
(5) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงานมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้าน CSR
(6) พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน CSR
(7) ด�ำเนินการอื่นใดที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้าน CSR ของบริษัท
4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัทตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือที่ปรึกษาอิสระ แต่มิได้มีฐานะเป็น
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด (เว้นแต่กรรมการบริหารในล�ำดับที่ 1-3 เท่านั้นที่มีสถานะเป็นกรรมการของบริษัทด้วย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายอภิชาติ

จูตระกูล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายเศรษฐา

ทวีสิน

รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายวันจักร์

บุรณศิริ

กรรมการบริหาร

94 รายงานประจ�ำปี 2556

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

4. นายฒาลิน

เอี่ยมฐิติวัฒน์

กรรมการบริหาร

5. นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

กรรมการบริหาร

6. นายเมธา

อังวัฒนพานิช

กรรมการบริหาร

7. นายมนเธียร

สร้อยสุวรรณ

กรรมการบริหาร

8. นายนพพร

บุญถนอม

กรรมการบริหาร

9. นายมนู

ตระกูลวัฒนะกิจ

กรรมการบริหาร

ชาญธนเวทย์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
และเลขานุการกรรมการบริหาร

10. นายสมชาย

11. นางสาวณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1) ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การรายวั น ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามแนวนโยบายและงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
		 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดแผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานหลัก
		 ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
		 กับสภาพทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันภายใต้นโยบายและงบประมาณดังกล่าว ตลอดจนตรวจสอบติดตาม
		 ผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ก�ำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ ได้รับอนุมัติไว้
(2) ด�ำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการด�ำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
		 ตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
(3) กลั่นกรองเรื่องใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบอ�ำนาจของตนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติด�ำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้ จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการอนุมัติรายการที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ) ท�ำกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นธุรกิจปกติของบริษทั ที่
มีเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป เช่น การซือ้ ขายสินค้า หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็นต้น ซึง่ เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์
และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว
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การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
การเลือกกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีต�ำแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนในการประชุม
คราวถัดไป โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระ
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของกรรมการดั ง กล่ า วจะเหลื อ น้ อ ยกว่ า สองเดื อ น ในกรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจและวิชาการ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อท�ำการแต่งตั้ง หรือ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้งตามแต่กรณี เช่นเดียวกันกับกรรมการอื่น ๆ ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อ
โดยการพิจารณาร่วมกันของประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทได้ก�ำหนดไว้แตกต่างจากที่ระบุไว้ ในมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทว่า จะต้องได้รับความเห็นชอบ
โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมนั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะ
เลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร แต่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัทใหม่ได้
การคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของผู ้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยส�ำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยส�ำคัญกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
ทั้ ง นี้ นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดขั้ น ต�่ ำ ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานอ� ำ นวยการ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ประธานผู ้ บ ริ ห ารฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งบุคคลที่ ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลให้นโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยมีการด�ำเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
บริษัทภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ลงนามตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับต�ำแหน่ง รวมทั้งส่งส�ำเนารายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อบริษัทในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ท�ำให้บริษัทสามารถ
ตรวจสอบว่ามีการซื้อขายหุ้นโดยการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลดังกล่าว
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ไว้ โดยบริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ให้
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
พร้ อ มทั้ ง ก� ำ ชั บ ให้ มี ก ารเปิ ด เผยเฉพาะผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเท่ า นั้ น โดยจะมี ก ารเปิ ด เผย
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารอื่นพร้อม ๆ กับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ด้วยวิธีการดังกล่าว บริษัทเชื่อว่า
หากเกิดการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน จะสามารถก�ำหนดขอบเขตในการสอบสวนและน�ำตัวผู้กระท�ำ
ความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมเป็นเงิน 6 ล้านบาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จ�ำนวน
1.95 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ�ำนวน 4.05 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
(ก) ค่าบริการอื่น ได้แก่ Audit Instruction Charge รวม 76,412 บาท
(ข) ค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ : - ไม่มี -

บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญต่อการสร้างระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล และสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้ ง ป้ อ งกั น การแสวงหาผลประโยชน์ โ ดยมิ ช อบของผู ้ บ ริ ห าร โดยมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐาน
ความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสัมพันธ์กับการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบ
การควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ส่วน อันได้แก่ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง
(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบของ
คณะกรรมการของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 3 ท่าน และกรรมการภายนอกซึ่งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ท�ำให้ ในการพิจารณาการตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆ ของ
บริษัทมีการคานอ�ำนาจกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดผังองค์กรการบริหารงาน บริษัท
ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานสามด้านที่เป็นพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน อันได้แก่ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่
ในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ และรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอีกทางหนึ่ง โดยท�ำการตรวจสอบ
ประเด็นที่ส�ำคัญทางการบัญชี-การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่ า การด�ำเนิ น งานของบริ ษัทจะบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ของการควบคุ มภายในอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ดประสิ ท ธิ ผล
และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญจะท�ำการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ ไขหรือปรับปรุง
ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งน�ำเสนอผลการแก้ ไขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

2. การบริหารความเสี่ยง
ในการวางแผนและการบริ ห ารงาน บริ ษั ท มี ก ระบวนการในการจั ด ท� ำ แผนงานประจ� ำ ปี ที่ มี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจนและ
วัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด ซึ่งขั้นตอนในการจัดท�ำแผนงานจะมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาใช้ ในการก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อด�ำเนินการ ตลอดจนเครื่องชี้วัดและติดตามผล รวมทั้งมีการจัดท�ำ
ระบบบัญชีต้นทุนแยกตามแต่ละกิจกรรม เพื่อที่บริษัทจะได้รับทราบต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน และยังเป็น
การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันต่อไป โดยที่ในระหว่างปฏิบัติงานตามแผนจะได้มีการติดตามและประเมินปัจจัย
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวอยู่อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อที่หากมีปัจจัยความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้ ในขั้นตอนการวางแผนจะได้มีการปรับกลยุทธ์หรือก�ำหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยสองคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม
ในด้ า นการบริ ห ารงาน บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดขอบเขตอ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะหน้ า ที่ ใ ห้ เ หมาะสม
ตามหลักการกระจายอ�ำนาจและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน ติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยอย่างสม�ำ่ เสมอ
รวมทั้ ง มี ม าตรการในการติ ดตามให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ น ไปตามกฎระเบี ย บของบริ ษั ท
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี ก ารก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ ทิ ศ ทางการท� ำ งานของทุ ก หน่ ว ยงาน
เป็ น ไปในทางเดี ย วกั น และได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ วิ สั ย ทั ศ น์ ดัง กล่ า วอย่ า งทั่ ว ถึ ง และสม�่ ำ เสมอ นอกจากนี้ บริ ษั ท
ได้รวบรวมและก�ำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้น และได้ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ค่านิยม แนวทางปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กร
ดังกล่าวจะส่งเสริมในด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Integrity) ของพนักงานได้ทางหนึ่ง อีกทั้ง
เป็นพลังผลักดันไปสู่ความส�ำเร็จในอนาคต

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริ ษั ท ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล เห็ น ได้ จ ากการที่ บ ริ ษั ท ได้ ป รั บ ปรุ ง
ระบบคอมพิวเตอร์ ในการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัย ท�ำให้การจัดเก็บรวบรวม
และบริหารข้อมูล และการจัดท�ำรายงานข้อมูลต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถรายงานได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายภายในองค์กรที่
สามารถเชื่อมต่อจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาในบริษัทอันจะท�ำให้การติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยที่ระบบดังกล่าวมีการก�ำหนดระบบ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม  

5. ระบบการติดตาม
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 รวม 13 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่รายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ในการบริหารงานตามแผนงานจะมีการตรวจสอบ
ติดตามผลการด�ำเนินการ และวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมรวม
ของพนักงานระดับจัดการของทุกฝ่ายเพื่อรายงานความคืบหน้าของการด�ำเนินการตามแผนงานดังกล่าวอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง นอกเหนือไปจากการบริหารติดตามผลตามระบบงานและเครื่องชี้วัดที่ก�ำหนดตามแผนงานโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล�ำดับชั้น อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางที่จะท�ำให้มีการส่งผ่านข้อมูลและการติดตามการท�ำงานข้ามสายงานอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ ไขต่อไป
อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ เสนอผลการประเมินการควบคุม ภายในของบริษัทตามแนวทางในแบบประเมิน ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
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ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปีของบริษัท
และงบการเงินรวมของบริษัทย่อย ตามที่ควรอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ ไข
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด
นอกจากนี้ งบการเงินของบริษัทประจ�ำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด) ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
นางศุ ภ านั น ลิ้ ม เจริ ญ สุ ข ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท�ำงาน และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหน้าที่ โดยในระหว่างปีที่ผ่านมา นางศุภานัน ลิ้มเจริญสุข ได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทาง
การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังนี้
ชื่อ - สกุล                       

นางศุภานัน ลิ้มเจริญสุข

ต�ำแหน่ง

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในอาวุโส

อายุ

58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา      

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม        

Internal Audit Role
Internal Audit Conference 2010

สัด ส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)                               - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร       - ไม่มี ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง         ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน   
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มรี ายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง คือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เชื่อมั่นว่า การก�ำกับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการ และโครงสร้าง
ของภาวะผู ้ น� ำ และการควบคุ ม กิ จ การ ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามหน้ า ที่ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส และสร้ า งความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวม บริษัทจึงใส่ใจถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี
โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อันประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็น
อิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�ำนวน 3 คน โดยมี นายมานะ นพพันธ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ
มีสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 2 คน คือ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บัติหน้ า ที่ ตามที่ ได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยเป็ น การปฏิ บัติห น้ า ที่ อ ย่ า ง
มีอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลและได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เป็นการประชุมอิสระจากผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้เป็นผลส�ำเร็จ
พร้อมทั้งติดตามและสนับสนุนให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการปฏิบัติงานและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้

นโยบาย หรือแนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินการรายการระหว่างกันตราบเท่าที่บริษัทเห็นว่า การเข้าท�ำรายการระหว่างกันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ตามสภาวการณ์ ในขณะที่บริษัทเข้าท�ำรายการ โดยจะมีการก�ำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด เช่นเดียวกับการก�ำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทั จะร่วมกันดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีที่ผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟัง
ค�ำชี้แจงจากผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ ซึ่งพบว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งมีกระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอและทันเวลา โดยไม่มีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระส�ำคัญจาก
ผู้สอบบัญชีเมื่อมีการสอบทานหรือตรวจสอบแล้ว

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิผลและ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้
การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นย�้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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3. การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ต่ อ รายการดั ง กล่ า วเพื่ อ น� ำ เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุ มั ติ
ก่อนเข้าท�ำรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่พบประเด็น
ที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และท�ำหน้าที่ ได้ โดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารของ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ และมีการรายงาน
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และการด� ำ เนิ น งานอย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมเพียงพอ และมีการก�ำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักความโปร่งใส ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความสามารถในการแข่งขัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ทางการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ ง การจั ด ท� ำ งบการเงิ น ได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตาม
หลั ก การบั ญชี ที่ รั บรองทั่ ว ไปและมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่ อ มั่ น ว่ า บริ ษั ท มี
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งย่อมมีส่วนผลักดันให้องค์กรมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน ตรวจสอบได้ และรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
รวมทั้งได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบโดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสอบทาน
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า การตรวจสอบภายในของบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ า งอิ ส ระ เพี ย งพอ และ
มีประสิทธิผล อีกทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม และมีการรวบรวมเรื่องที่เป็น
สาระส�ำคัญชี้แจงแนวทางแก้ ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�ำไปป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายมานะ นพพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มีความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงานประจ� ำ ปี ซึ่ ง งบการเงิ น ดั ง กล่ า วได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐาน
และหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง
และสมเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี แ ละด� ำ รงไว้ ซึ่ ง ระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้
มั่นใจได้ว่า มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของงบการเงิ น
รวมทั้งประเมินการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2.73

2.26

2.17

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.11

0.19

0.20

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

(0.22)

(0.09)

(0.12)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

667.23

672.09

419.42

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

0.54

0.54

0.86

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

0.46

0.64

0.54

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

774.57

558.82

668.50

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

9.51

11.17

8.92

ระยะเวลาช�ำระหนี้

วัน

37.84

32.22

40.37

วงจรเงินสด

วัน

737.27

527.14

628.99

อัตราก�ำไรเบื้องต้น (ของรายได้หลัก)

ร้อยละ

32.62

33.26

34.23

อัตราก�ำไรเบื้องต้น (ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย)

ร้อยละ

33.04

33.38

34.69

อัตราก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

6.66

9.77

9.74

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

11.95

21.71

18.93

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

3.62

7.06

5.94

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

ร้อยละ

39.85

77.15

67.49

เท่า

0.54

0.72

0.61

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ จูตระกูล
ประธานกรรมการบริหาร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

2.52

2.05

2.10

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

2.03

1.58

1.57

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น - สุทธิ

เท่า

1.91

1.35

1.33

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย

เท่า

1.98

3.58

3.40

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพัน

เท่า

0.35

0.34

0.34

ร้อยละ

50.00

50.00

50.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

1.87

2.06

1.69

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

บาท

0.21

0.40

0.29

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

0.10

0.17

0.14

สินทรัพย์รวม

ร้อยละ

29.13

26.67

17.68

หนี้สินรวม

ร้อยละ

37.42

25.79

14.34

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ร้อยละ

12.11

28.52

25.39

รายได้จากการขายหรือบริการ

ร้อยละ

(4.10)

45.17

10.47

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ร้อยละ

12.83

44.83

26.57

ก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

(34.33)

45.82

6.18

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2556 และแนวโน้มของปี 2557
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 (ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 6.5 ของปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและ
ภาครัฐ รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนและการส่งออกที่ชะลอตัวลง
ส�ำหรับอัตราการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในปี 2556 มีเพียงร้อยละ 0.2 เป็นผลมาจากฐานการใช้จ่ายที่
สูงมากในปี 2555 โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์นั่งตามนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาลเมื่อปี 2555 รวมถึง
การชะลอตัวของรายได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชน ปรับลดลงร้อยละ 2.8
ตามการลดลงของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร ในส่วนของมูลค่าการส่งออก โดยรวมทั้งปี 2556 อยู่ที่ 225,397
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
การใช้ จ ่ า ยและการส่ ง ออกที่ ช ะลอตั ว ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต ในทุ ก สาขาขยายตั ว ในอั ต ราที่ ล ดลงเช่ น กั น ภาคเกษตรกรรม
มีการขยายตัวร้อยละ 1.4 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 ภาคการก่อสร้างขยายตัวที่ร้อยละ 1.2 และสาขา
โรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 12.1 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 26.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6
อย่างไรก็ดี การจ้างงานยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.7 ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อและ
อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต�่ำเช่นกัน
ส�ำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ ไทยในปี 2556 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ดังจะเห็นได้จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑลในปี 2556 คิ ดตามมู ล ค่ า ปรั บตั ว เพิ่ มขึ้ น ที่ ร ้ อ ยละ 21 เมื่ อ เที ย บกั บ
ปี 2555 ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่า ในปี 2556 มีจ�ำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ�ำนวน 130,100 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา โดยคอนโดมิเนียมมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
มากที่สุดที่ร้อยละ 53 ทั้งนี้ การเติบโตภาคอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
นโยบายภาครัฐต่อเนื่องมาจากปี 2555 อีกทั้งดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารยังคงอยู่ในระดับต�่ำ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง
ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไทยชะลอตัวลงจากที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2555 ถึงต้นปี 2556 เนื่องจากหลายปัจจัย
อาทิ การเปิดโครงการใหม่สะสมเป็นจ�ำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้าง อีกทั้งความไม่มั่นคง
ทางการเมือง ซึ่งส่งผลถึงเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ท�ำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยออกไป
ส� ำหรั บแนวโน้ มเศรษฐกิ จ ไทยในปี 2557 ส�ำ นั ก คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ คาดการณ์ ว ่ า
จะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0-4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการส่งออก การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาคการส่งออกนั้น คาดว่าจะขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขยายตัว
ที่ร้อยละ 3.6 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวในแต่ละภาคส่วนจะเติบโตด้วยอัตราชะลอตัว อีกทั้ง สถานการณ์ทางการเมือง
ยังคงส่งผลต่อเศรษฐกิจ โดยกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและต่อภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวเช่นกัน

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 28,987 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 4 จาก 30,087 ล้านบาทในปี 2555
มีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการและรายได้จากโครงการเพื่อเช่า โดยลดลงที่ร้อยละ 4 และ
ร้อยละ 20 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายได้จากการขายโครงการยังคงเป็นรายได้หลักของแสนสิริ คือ ร้อยละ 96 ของรายได้รวม
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงปี 2554 - 2556 รายได้จากโครงการเพื่อขายของแสนสิริ สามารถแบ่งวิเคราะห์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้ตาม
ตารางข้างล่างนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์
บ้านเดี่ยว

ปี 2556
ล้านบาท

ปี 2555

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2554

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

10,166

36.7

9,406

32.5

7,099

35.9

2,367

8.5

4,635

16.0

3,372

17.1

15,157

54.7

14,804

51.1

9,262

46.8

อื่นๆ

34

0.1

109

0.4

37

0.2

รวม

27,724

100.0

28,954

100.0

19,769

100.0

ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์
คอนโดมิเนียม

ส�ำหรับปี 2556 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการจ�ำนวน 27,724 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากรายได้จากการขาย
โครงการจ�ำนวน 28,954 ล้านบาทในปี 2555 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งท�ำให้หน่วยงาน
ราชการบางแห่งไม่สามารถเปิดด�ำเนินการได้ตามปกติ อาทิ จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ ส่งผลให้ ไม่สามารถออกโฉนดที่ดิน
และอาคารชุดให้แสนสิริได้ทันตามก�ำหนด ท�ำให้ต้องเลื่อนก�ำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ในบางโครงการออกไป ส่งผลให้รายได้
จากการขายโครงการในปี 2556 มีจ�ำนวนลดลง ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการในปี 2556 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย
โครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 55 จ�ำนวน 15,157 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 37 จ�ำนวน
10,166 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 8 จ�ำนวน 2,367 ล้านบาท
ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในปี 2556 อยู่ที่ 10,166 ล้านบาท ปรับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่
ร้อยละ 8 โดยเป็นรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวภายใต้แบรนด์ “เศรษฐสิริ” จ�ำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 4,276 ล้านบาท
และเป็นรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวภายใต้แบรนด์ “ฮาบิเทีย” จ�ำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท รายได้รวม
จากทั้ง 2 แบรนด์ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ โครงการเศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะประชาชื่น เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีการรับรู้รายได้สูงที่สุดในปี 2556 ที่จ�ำนวน 1,284 ล้านบาท
ส�ำหรับรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ ในปี 2556 มีจ�ำนวน 2,367 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยเป็นรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “ทาวน์ อเวนิว” จ�ำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 848 ล้านบาท และ
โครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “ฮาบิทาวน์” จ�ำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 694 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการทาวน์เฮาส์ที่
มีการรับรู้รายได้สูงสุดในปี 2556 ได้แก่ โครงการฮาบิทาวน์ โฟลด์ ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ และโครงการทาวน์ อเวนิว ซิกตี้
วิภาวดี 60 อย่างไรก็ดี สัดส่วนของรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์มีแนวโน้มลดลงตามนโยบายการลงทุนในโครงการ
ทาวน์เฮาส์ ซึ่งปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ถึง 10 ของโครงการทั้งหมดของแสนสิริ
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ในขณะที่รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2556 คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จากการขาย
โครงการทั้งหมด ปรับสูงขึ้นจากจ�ำนวน 14,804 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายโครงการในปี
2555 มาอยู่ที่ 15,157 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้จากการขายโครงการในปี 2556 เป็นผลมาจากโครงการ
คอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จและเริ่มส่งมอบได้ ในปี 2556 มีจ�ำนวนมากถึง 12 โครงการ ประกอบกับโครงการคอนโดมิเนียม
ที่สร้างเสร็จในช่วงปลายปี 2555 และยังคงมีการโอนกรรมสิทธิ์ต่อเนื่องมาในปี 2556 อีกประมาณ 11 โครงการ โดยรายได้
หลักของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการออนิกซ์ พหลโยธิน โครงการเดอะ เบส แจ้งวัฒนะ
โครงการเดอะ เบส สุขุมวิท 77 โครงการวายน์ สุขุมวิท โครงการซีล บาย แสนสิริ และโครงการบ้านแสนคราม โดยมีรายรับรวม
จาก 6 โครงการดังกล่าวรวมจ�ำนวน 8,058 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์
ส�ำหรับปี 2556 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 126 ล้านบาท ลดลงจากจ�ำนวน 157 ล้านบาทในปี 2555
สาเหตุหลักมาจากแสนสิริมีโครงการเพื่อเช่าลดลง เนื่องจากอาคารภักดีได้ครบก�ำหนดสัญญาเช่าในเดือนกรกฎาคม 2556
ส�ำหรับรายรับค่าบริการธุรกิจมีจ�ำนวน 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 6 จากจ�ำนวน 473 ล้านบาทในปี 2555 สาเหตุหลัก
มาจากรายได้เพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าที่มากขึ้นของงานบริหารงานขาย (Asset Management) และงานบริหารจัดการ
โครงการ (Property Management) ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ในขณะที่แสนสิริมีรายได้
ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจเมดิคัลสปา รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในปี 2556
รวมจ�ำนวน 246 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากจ�ำนวน 236 ล้านบาทในปี 2555 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
รายได้จากกิจการโรงเรียนที่ร้อยละ 29 จากปี 2555 เป็นผลจากจ�ำนวนนักเรียนเข้าใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียม
การเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แสนสิริมีรายได้จากกิจการโรงเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ต้นทุนขาย
ส�ำหรับปี 2556 แสนสิริบันทึกต้นทุนขายโครงการเท่ากับ 18,565 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับต้นทุนขาย
โครงการในปี 2555 ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ อัตราก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับโครงการเพื่อขายปรับตัว
ลดลงจากร้อยละ 33.4 ในปี 2555 มาอยู่ที่ร้อยละ 33.0 ในปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้
แสนสิริมีต้นทุนในการบริหารจัดการแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�ำหนด ส�ำหรับต้นทุน
โครงการเพื่อเช่าปี 2556 มีจ�ำนวน 71 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2555 ในขณะที่ต้นทุนบริการธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 298 ล้านบาท
ในปี 2555 มาอยู่ที่ 339 ล้านบาทในปี 2556 ตามการเพิ่มขึ้นของรายรับค่าบริการธุรกิจ ส�ำหรับต้นทุนบริการอื่น ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงต้นทุนธุรกิจเมดิคัลสปา ต้นทุนธุรกิจโรงแรม และต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ปัจจัยหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องรายได้
ขั้นต�่ำส�ำหรับบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบกับการว่าจ้างสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติส เคานซิล
(British Council) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มาท�ำการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารส�ำหรับปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 23.5 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่อยู่ที่
ร้อยละ 20.1 ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2556 มีจ�ำนวน 3,956 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6 ของรายได้รวม
ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากจ�ำนวน 3,289 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.9 ของรายได้รวมในปี 2555 สาเหตุหลักมาจากในปี 2556
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แสนสิริเปิดตัวโครงการใหม่เป็นจ�ำนวนมากถึง 48 โครงการ ประกอบกับการขยายตลาดไปยังจังหวัดใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น
ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและการท�ำตลาด ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ได้ถูกบันทึกในปี 2556 ขณะที่รายได้จากการขายยังคง
รอรับรู้เป็นรายได้ ในอนาคต ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและรายได้ สัดส่วนของค่าใช้จ่าย
ในการขายเมื่อเทียบกับรายได้จึงอยู่ในเกณฑ์สูง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายที่แสนสิริได้ลงทุนไป สะท้อนกลับมา
ในยอดขายปี 2556 ที่สูงถึง 42,200 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) มีจ�ำนวน
2,852 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 107 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2555 ตามการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ดี สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารต่อรายได้รวมในปี 2556 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 9.8 ของรายได้รวม จากเดิมที่ร้อยละ 9.1 ของรายได้รวม
ในปี 2555 เป็นผลมาจากฐานรายได้รวมที่ลดลงในปี 2556
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 328 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 616 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีปัจจัยหลักมาจากที่ดิน
บางส่วนที่แสนสิริได้จัดซื้อเพิ่มเติมในปี 2556 ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบและการวางแผนด้านการตลาด แสนสิริ
ยังไม่ได้นำ� มาพัฒนาโครงการ ท�ำให้ดอกเบีย้ ของทีด่ นิ ดังกล่าว ไม่สามารถบันทึกเป็นต้นทุนได้ ประกอบกับโครงการคอนโดมิเนียม
ที่สร้างเสร็จและอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ์ ท�ำให้ดอกเบี้ยของห้องชุดที่ยังไม่ได้ โอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปี 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยบันทึกก�ำไรสุทธิเท่ากับ 1,930 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิจ�ำนวน
2,938 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 6.7 ของรายได้รวม ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้รวม
และการเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ประมาณร้ อ ยละ 13 ในขณะที่ อั ต ราก� ำ ไรจากการด� ำ เนิ น งาน
(Operating Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 8.8 ส�ำหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 16.6 ของก�ำไร
ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ�ำนวน 60,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 13,545
ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขายจ�ำนวน 11,355 ล้านบาท เนื่องจากแสนสิริมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้า
ตามสั ญ ญาเป็ น จ� ำ นวนมาก โดยต้ น ทุ น พั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น จากโครงการบ้ า นเดี่ ย วและทาวน์ เ ฮาส์
รวมจ� ำ นวน 6,595 ล้ า นบาท และจากโครงการคอนโดมิ เ นี ย มจ� ำ นวน 4,760 ล้ า นบาท ประกอบกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้างจ�ำนวน 1,796 ล้านบาท ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน
52,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11,884 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในขณะที่สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 7,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,661 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินรอการพัฒนาและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี้สิน
หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 42,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 11,702 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน มีจ�ำนวน 19,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,215
ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 23,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,487 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากแสนสิริ
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และบริษัทย่อยได้ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 4 ครั้ง
รวมมูลค่า 7,000 ล้านบาทในเดือนมกราคม เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม 2556 หุ้นกู้ที่เสนอขายมีอายุ
5 ถึง 5.5 ปีและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.95 ถึง 5.20 ต่อปี เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและเป็นการ
กระจายความเสี่ยงด้วยการเพิ่มสัดส่วนของแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากนี้ แสนสิริมีค่างวดที่ยังไม่รับรู้
เป็นรายได้เพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 974 ล้านบาท ตามมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย 34,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่
24,005 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.52 เท่า และหนี้สิน
เฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากับ 2.03 เท่า อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงสามารถด�ำรง
อัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ก�ำหนดไว้กรณีที่ออกตราสารหนี้ กล่าวคือ ก�ำหนดให้อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 17,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,843 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นผลมาจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2556 จ�ำนวน 1,930 ล้านบาท ประกอบกับ
บริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานครั้งที่ 5 และ 6
(ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จ�ำนวน 1,352 ล้านบาท นอกจากนี้ แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิ
ของปี 2555 จ�ำนวน 1,425 ล้านบาท
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม
2556
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

31 ธันวาคม
2555

31 ธันวาคม
2554

(9,589)

(2,733)

(2,992)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(815)

(622)

(402)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

9,093

3,899

2,908

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

2,120

3,408

2,863

แสนสิริและบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิยกมาจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 3,408 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสดสุทธิ
ใช้ ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน 9,589 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน 815 ล้านบาท และเงินสดสุทธิได้มา
ในกิจกรรมจัดหาเงิน 9,093 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จ�ำนวน 2,120 ล้านบาท ส�ำหรับกิจกรรมด�ำเนินงาน แสนสิริมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 21,759 ล้านบาท ประกอบกับมีกระแสเงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวด
ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้จ�ำนวน 981 ล้านบาท ในการนี้ แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขายจ�ำนวน 29,650 ล้านบาท ส�ำหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ�ำนวน
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รายงานและงบการเงินรวม
829 ล้านบาท ส�ำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน แสนสิริมีกระแสเงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน การเสนอขายหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
จากธนาคารจ�ำนวน 19,730 ล้านบาท ในขณะที่กระแสเงินสดจ่ายได้ ใช้ ไปในการช�ำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้แก่
สถาบันการเงินและไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระในเดือนกันยายน 2556 รวมจ�ำนวน 10,561 ล้านบาท ทั้งนี้ แสนสิริ
ได้จ่ายเงินสดปันผลจ�ำนวน 1,425 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
ในปี 2556 แสนสิริมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส�ำหรับน�ำมาพัฒนาโครงการใหม่
โดยได้คัดเลือกท�ำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ โดยมีเงินกู้ระยะยาวที่เป็นสินเชื่อโครงการ ซึ่งจะมีการช�ำระคืนเมื่อโอนกรรมสิทธิ์
ให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 12,824 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็น 15,685 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และมีแหล่งเงินทุนจากการออกขายหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันจ�ำนวน 12,951 ล้านบาทในปี 2556 นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเงินทุน
จากการออกตั๋ ว แลกเงิ น ประกอบกั บ กระแสเงิ น สดที่ ไ ด้ รั บ จากลู ก ค้ า จากการขายโครงการและจากการโอนกรรมสิ ท ธิ์
โดยกระแสเงินสดดังกล่าวส่วนหนึ่งน�ำไปช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนหนึ่งน�ำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี รวมไปถึงการเลือกซื้อที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสนสิริและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.73 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.26 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนที่ร้อยละ 29 จากการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายสุทธิจากจ�ำนวน 34,267 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มาอยู่ที่จ�ำนวน
45,621 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าผู้รับเหมาก่อสร้าง ในขณะที่
หนี้สินหมุนเวียนปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้จ�ำนวน 1,722 ล้านบาท และ 974 ล้านบาท ตามล�ำดับ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสนสิริมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 11.95 ปรับลดลงจากร้อยละ 21.71 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 การลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราก�ำไรสุทธิ (Net Profit
Margin) ที่ลดลงจากร้อยละ 9.77 ในปี 2555 มาเป็นร้อยละ 6.66 ในปี 2556 ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 7.06 ในปี 2555 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.62 ในปี 2556 เป็นผลมาจากการที่แสนสิริลงทุน
พัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น ซึ่งมีมูลค่างานจ�ำนวนมากที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะทยอยเสร็จในอนาคต ส�ำหรับอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับสูงขึ้นจาก 2.05 เท่าในปี 2555 มาเป็น 2.52 เท่าในปี 2556

สรุปปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานในอนาคต
ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของแสนสิริ ซึ่งส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส�ำคัญ ประกอบด้วย ต้นทุนการก่อสร้างที่ปรับสูงขึ้นและปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงมากขึ้น ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
และก�ำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงจากสภาพเศรษฐกิจที่หดตัว อย่างไรก็ดี แสนสิริได้ตระหนักถึงปัจจัยภายนอกที่อาจจะ
มีผลกระทบดังกล่าว ได้น�ำมาวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท แสนสิ ริ จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู ้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาว่ า จ� ำ เป็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ท� ำ งบการเงิ น ที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ข ้ า พเจ้ า ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดด้ า นจรรยาบรรณ รวมถึ ง วางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ของงบการเงิ น ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดใน
การประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยผู ้ บ ริ ห าร รวมทั้ ง
การประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2556 115

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการน�ำ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 12 เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้ มาถื อ ปฏิ บั ติ บริ ษั ท ฯได้ ป รั บ ย้ อ นหลั ง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว และน�ำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้น�ำมาถือปฏิบัติใหม่
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

8
10

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด)
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2557

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31
ธั
น
วาคม
2555
31
ธั
น
2555 1 มกราคม
31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่)
1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 (ปรับวาคม
2555
ปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินลงทุนชั่วคราว

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,119,572,986

3,408,456,949

2,863,358,197

975,336,866

2,413,316,949

1,707,871,908

36,144,303

51,082,791

104,898,606

-

1,861,607

101,946,782

44,524,815

41,192,676

47,547,987

415,587,644

127,369,855

7,680,720

69,340,740

64,738,385

26,058,446

49,680,865

75,802,595

40,318,132

-

-

-

5,080,412,581

2,171,049,617

2,050,000,000

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่
ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

7.3

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย

11 45,621,390,263 34,266,530,436 25,616,043,872 24,246,394,199 21,538,428,472 19,521,447,462

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง

3,414,015,719

1,618,085,282

1,435,265,238

1,342,634,921

641,833,901

911,587,907

เงินมัดจำ�ค่าที่ดินและซื้อสินทรัพย์

1,358,218,438

1,410,135,933

2,076,016,344

859,061,100

805,891,093

1,761,805,014

294,037,270

213,196,709

124,137,262

440,257,329

659,391,138

88,462,487

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7.3

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

52,957,244,534 41,073,419,161 32,293,325,952 33,409,365,505 28,434,945,227 26,191,120,412

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้�ำ ประกัน

9

6,660,030

8,929,688

50,643,138

-

773,258

6,773,258

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน
หนึ่งปี

7.3

-

-

-

9,898,919,741

6,451,974,319

2,279,597,190

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

-

-

-

907,526,709

907,526,709

960,076,709

330,400

330,400

330,400

330,400

330,400

330,400

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

597,159,672

636,340,344

676,666,635

8,726,698

-

-

ที่ดินรอการพัฒนา

14

2,425,490,085

1,375,075,023

700,982,440

1,953,814,564

1,056,035,000

382,035,201

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

2,699,542,962

2,356,102,262

1,880,794,277

1,197,116,401

1,137,205,151

826,134,270

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการบัญชี

31

621,257,743

388,626,469

468,673,105

169,688,251

179,622,465

238,580,854

ค่าความนิยม

16

141,253,448

141,253,448

141,253,448

-

-

-

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น

17

91,983,979

53,884,636

39,270,884

77,834,055

46,949,974

31,208,995

สิทธิการเช่า

18

368,565,156

354,038,442

384,709,701

41,196,023

-

-

130,401,357

106,914,743

69,702,272

89,845,280

109,742,018

122,611,345

7,082,644,832

5,421,495,455

4,413,026,300 14,344,998,122

9,890,159,294

4,847,348,222

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

60,039,889,366 46,494,914,616 36,706,352,252 47,754,363,627 38,325,104,521 31,038,468,634

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
116 รายงานประจ�ำปี 2556

รายงานประจ�ำปี 2556 117

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หมายเหตุ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31
ธั
น
วาคม
2555
31
ธั
น
2555
31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 (ปรับวาคม
ปรุงใหม่) 1 มกราคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31
ธั
น
วาคม
2555
31
ธั
น
2555 1 มกราคม
31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 (ปรับวาคม
2555
ปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

19

3,550,000,000

1,828,000,000

1,246,600,000

3,550,000,000

1,828,000,000

1,246,600,000

ตั๋วแลกเงิน

19

2,483,284,900

2,383,743,765

596,428,571

2,483,284,900

2,383,743,765

596,428,571

เจ้าหนี้การค้า

20

2,250,620,938

1,800,048,403

974,677,444

1,225,659,188

1,103,249,705

738,399,868

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

22

5,820,287,286

6,376,359,269

6,448,177,184

3,133,365,571

4,068,579,500

5,353,464,770

ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดิน

21

-

-

787,600,000

-

-

787,600,000

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน - ครบกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

25

-

998,356,325

998,486,770

-

998,356,325

998,486,770

184,412,224

445,584,512

381,389,671

54,740,315

326,216,306

178,179,715

26

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 10,879,971,108 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท
(31 ธันวาคม 2555:
หุ้นสามัญ 10,879,971,108 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)
(1 มกราคม 2555: หุน้ สามัญ
10,879,990,328 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)

11,641,569,086 11,641,569,086 11,641,589,651 11,641,569,086 11,641,569,086 11,641,589,651

ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

24

98,314,109

104,834,345

84,322,080

63,296,872

76,674,933

41,781,836

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

11.5

3,001,588,011

2,027,787,956

1,962,800,983

1,212,793,919

1,428,129,633

1,711,533,218

71,460,348

63,989,349

68,590,026

104,459

204,425

1,142,080

เงินประกันการก่อสร้าง

577,959,072

371,310,412

290,258,667

276,613,247

225,286,299

203,923,919

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

589,020,031

853,855,159

538,464,059

470,476,016

669,939,590

425,021,315

ต้นทุนโครงการค้างจ่าย

463,476,441

672,622,354

383,604,214

236,334,397

550,854,367

184,673,654

อื่น ๆ

297,903,976

246,553,320

106,892,185

159,813,137

160,766,528

54,583,626

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากลูกค้า

รวมหนี้สินหมุนเวียน

19,388,327,336 18,173,045,169 14,868,291,854 12,866,482,021 13,820,001,376 12,521,819,342

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี

513,005,419

558,098,759

599,996,242

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

22

9,864,728,545

6,447,684,515

4,302,053,971

5,285,032,719

3,759,680,549

2,688,845,932

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

25 12,950,877,311

5,971,268,644

4,971,831,694 12,950,877,311

5,971,268,644

4,971,831,694

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

23

69,716,918

27,411,391

24,956,955

46,401,056

18,772,100

16,783,752

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

24

159,982,865

51,523,598

53,037,020

99,342,577

32,464,599

28,629,701

25,650,160

41,308,781

39,784,095

13,594,829

17,753,341

15,204,416

9,991,659,977 18,395,248,492

9,799,939,233

7,721,295,495

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

23,583,961,218 13,097,295,688

รวมหนี้สิน

42,972,288,554 31,270,340,857 24,859,951,831 31,261,730,513 23,619,940,609 20,243,114,837

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หุ้นสามัญ 9,533,536,605 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท
(31 ธันวาคม 2555:
หุ้นสามัญ 7,882,483,899 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)
(1 มกราคม 2555:
หุ้นสามัญ 7,053,228,452 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)

10,200,884,167

8,434,257,772

7,546,954,444 10,200,884,167

8,434,257,772

7,546,954,444

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

26

656,624,039

584,193,500

550,246,830

656,624,039

584,193,500

550,246,830

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

26

32,292,944

518,928,656

-

32,292,944

518,928,656

-

27

774,006,508

677,552,838

501,074,022

774,006,508

677,552,838

501,074,022

5,399,190,659

5,026,843,896

3,265,827,213

4,828,825,456

4,490,231,146

2,197,078,501

4,414,887

(17,983,478)

(18,180,227)

-

-

-

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

17,067,413,204 15,223,793,184 11,845,922,282 16,492,633,114 14,705,163,912 10,795,353,797
187,608

780,575

478,139

-

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

17,067,600,812 15,224,573,759 11,846,400,421 16,492,633,114 14,705,163,912 10,795,353,797

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

60,039,889,366 46,494,914,616 36,706,352,252 47,754,363,627 38,325,104,521 31,038,468,634

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2556

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 (ปรับปรุงใหม่)

2556

หมายเหตุ

2555 (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
27,724,008,600

28,954,243,137

17,241,245,035

21,134,547,252

-

-

430,683,964

126,941,186

รายได้จากโครงการเพื่อเช่า

126,164,268

156,948,683

1,319,273

-

รายได้ค่าบริการธุรกิจ

500,150,735

473,193,593

39,547,571

44,820,558

ผลกระทบภาษีเงินได้

246,488,740

236,415,735

14,282,699

19,194,792

20,704,664

31,530,441

441,747,806

667,119,112

19,824

-

609,379,824

906,240,000

การแบ่งปันกำ�ไร

369,146,598

234,449,514

226,114,196

170,480,448

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

28,986,683,429

30,086,781,103

19,004,320,368

23,069,343,348

18,564,835,259

19,288,500,678

11,767,638,206

14,262,205,200

-

-

319,425,304

193,651,107

70,870,595

70,908,335

1,184,492

-

339,266,266

297,584,119

18,586,259

12,412,660

292,582,791

245,845,550

21,303,236

20,145,749

ค่าใช้จ่ายในการขาย

3,956,073,309

3,288,800,252

2,265,466,272

2,412,652,642

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,851,577,834

2,744,521,516

1,878,686,149

1,862,543,781

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง

29

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

29

ค่าใช้จ่ายอื่น

11.4

(17,654,384)

(70,264,905)

-

(50,000,000)

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

7.3

-

-

-

(6,245,005)

26,057,551,670

25,865,895,545

16,272,289,918

18,707,366,134

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

2,929,131,759

4,220,885,558

2,732,030,450

4,361,977,214

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(616,114,985)

(327,764,574)

(514,929,968)

(238,523,301)

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2,313,016,774

3,893,120,984

2,217,100,482

4,123,453,913

(383,943,366)

(954,336,583)

(333,266,782)

(652,835,986)

1,929,073,408

2,938,784,401

1,883,833,700

3,470,617,927

31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
120 รายงานประจ�ำปี 2556

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 (ปรับปรุงใหม่)

2556

2555 (ปรับปรุงใหม่)

22,398,365

196,749

-

-

(44,616,786)

-

(29,516,509)

-

8,923,357

-

5,903,302

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

(13,295,064)

196,749

(23,613,207)

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

1,915,778,344

2,938,981,150

1,860,220,493

3,470,617,927

1,929,666,375

2,938,481,965

1,883,833,700

3,470,617,927

(592,967)

302,436

1,929,073,408

2,938,784,401

1,916,371,311

2,938,678,714

1,860,220,493

3,470,617,927

(592,967)

302,436

1,915,778,344

2,938,981,150

0.21

0.40

0.20

0.47

0.19

0.32

0.18

0.38

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

28.2

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

รวมค่าใช้จ่าย

กำ�ไรสำ�หรับปี

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กำ�ไรต่อหุ้น

โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและ
ที่ดินรอการพัฒนา

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายได้จากการขายโครงการ

รายได้ค่าบริการอื่น

(หน่วย: บาท)

กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2556

2555

2556

2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(2,175,937,997)

2,941,102,490

จ่ายภาษีเงินได้

(1,177,601,049)

(821,158,073)

(775,765,446)

(445,841,006)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน

(9,589,055,219)

(2,733,418,293)

(2,951,703,443)

2,495,261,484

14,938,488

53,803,525

1,861,607

100,072,885

2,269,658

41,713,450

773,258

6,000,000

เงินสดรับจากบริษัทย่อยคืนทุน

-

-

-

51,900,000

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

-

-

(6,334,542,901)

(4,284,608,101)

(81,434)

(10,932,861)

-

-

(829,112,156)

(772,622,088)

(330,658,342)

(416,058,416)

(49,593,005)

(26,099,261)

(38,737,519)

(20,345,069)

-

33,553,342

-

-

26,075,043

28,005,257

28,037

220,506

-

(782,816)

-

680,000

20,704,664

31,530,441

441,747,806

118,193,656

19,824

-

609,379,824

906,240,000

(814,778,918)

(621,831,011)

(5,650,148,230)

(3,537,704,539)

1,722,000,000

581,400,000

1,722,000,000

581,400,000

-

(787,600,000)

-

(787,600,000)

99,541,135

1,787,315,194

99,541,135

1,787,315,194

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น

10,941,190,001

12,787,671,718

4,983,360,000

8,312,893,117

จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(8,080,217,954)

(10,715,445,251)

(4,393,221,759)

(8,526,943,770)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

6,966,830,000

1,989,300,000

6,966,830,000

1,989,300,000

จ่ายชำ�ระหุ้นกู้ครบกำ�หนด

(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

(1,000,000,000)

จ่ายชำ�ระดอกเบี้ย

(1,480,706,216)

(1,180,566,586)

(1,138,552,629)

(1,044,966,515)

เงินปันผลจ่าย

(1,425,172,512)

(1,000,986,466)

(1,425,172,512)

(1,000,986,466)

(3,333,867)

(2,702,118)

(3,333,867)

(2,702,118)

เงินสดรับจากออกหุ้นเพิ่มทุน

1,352,421,222

1,440,178,654

1,352,421,222

1,440,178,654

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

9,092,551,809

3,898,565,145

7,163,871,590

1,747,888,096

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

22,398,365

1,782,911

-

-

(1,288,883,963)

545,098,752

(1,437,980,083)

705,445,041

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

3,408,456,949

2,863,358,197

2,413,316,949

1,707,871,908

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

2,119,572,986

3,408,456,949

975,336,866

2,413,316,949

915,349,112

877,260,782

675,362,418

826,581,254

4,123,453,913

18,564,835,259

19,288,500,678

11,767,638,206

14,262,205,200

20,436,397

21,843,646

389,954

-

219,158,016

260,352,685

136,195,911

104,867,474

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

14,008,299

11,417,480

7,853,438

4,604,089

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับสิทธิการเช่า

27,463,825

30,671,259

794,517

-

เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

(4,137,836)

-

-

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(8,656,500)

7,846,848

128,904

(100,445)

ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

-

68,029

-

-

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

(17,308)

-

(30,000)

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

-

-

-

(6,245,005)

1,722,587

(374,312)

399,738

(64,161)

(44,623,768)

(41,897,483)

-

-

-

-

(25,308,095)

(2,598,961)

(17,654,384)

(70,264,905)

-

(50,000,000)

-

12,290

-

12,290

70,800,358

128,811,881

44,775,994

96,220,943

โอนกลับประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับการฟ้องร้อง

(556,500)

(773,258)

-

-

ค่าใช้จ่ายสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

3,528,131

3,382,470

2,063,446

2,005,549

(19,824)

-

(609,379,824)

(906,240,000)

ดอกเบี้ยรับ

(20,704,664)

(31,530,441)

(441,747,806)

(667,119,112)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

616,114,985

327,764,574

514,929,968

238,523,301

21,758,868,991

23,824,797,281

13,615,834,833

17,199,495,075

(5,524,298)

6,729,623

(288,617,527)

(119,624,974)

(29,649,878,807)

(27,653,677,319)

(14,494,314,507)

(16,072,912,543)

51,917,495

665,880,411

(53,170,007)

955,913,921

(1,572,595,875)

(299,488,226)

(265,142,681)

212,291,669

(65,477,153)

(36,113,400)

(22,093,802)

12,869,327

เจ้าหนี้การค้า

450,572,535

833,224,957

122,409,483

371,565,615

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

981,271,054

60,386,296

(215,435,680)

(284,341,240)

(325,747,490)

726,338,319

(555,747,591)

680,294,997

(34,860,622)

(40,338,162)

(19,660,518)

(14,449,357)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน

โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้สิทธิการเช่ารับตัดบัญชี
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันบ้านและอาคารชุดและเงินสมทบกองทุนนิตบิ คุ คลหมูบ่ า้ น

เงินปันผลรับ

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เงินมัดจำ�ค่าที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
122 รายงานประจ�ำปี 2556

2555

(1,912,260,220)

2,217,100,482

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2556

(8,411,454,170)

3,893,120,984

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย

2555

เงินสดได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

2,313,016,774

รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้�ำ ประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดินลดลง
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น

จ่ายชำ�ระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจ�ำปี 2556 123

124 รายงานประจ�ำปี 2556

รายงานประจ�ำปี 2556 125

34

เงินปันผลจ่าย

8,434,257,772
8,434,257,772
1,766,626,395

26
34

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้
(หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เงินปันผลจ่าย

10,200,884,167

-

สำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

-

8,434,257,772

-

สำ�รองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่

34

เงินปันผลจ่าย

887,303,328

7,546,954,444

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง
26

-

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้
(หมายเหตุ 4)
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

7,546,954,444

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระแล้ว

656,624,039

-

-

-

72,430,539

584,193,500

-

584,193,500

584,193,500

-

-

-

33,946,670

550,246,830

-

550,246,830

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

หมายเหตุ

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

10,200,884,167

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
สำ�รองตามกฎหมาย

-

8,434,257,772
1,766,626,395

26

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง

-

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้
(หมายเหตุ 4)
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

8,434,257,772

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

8,434,257,772

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง

สำ�รองตามกฎหมาย

-

887,303,328
-

34

เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่

26

ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

7,546,954,444

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง

7,546,954,444

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้
(หมายเหตุ 4)

ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

หมายเหตุ

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

-

-

656,624,039

-

-

-

72,430,539

584,193,500

-

584,193,500

584,193,500

-

-

-

33,946,670

550,246,830

-

32,292,944

-

-

-

(486,635,712)

518,928,656

-

518,928,656

518,928,656

-

-

-

518,928,656

-

-

-

774,006,508

96,453,670

-

-

-

677,552,838

-

677,552,838

677,552,838

176,478,816

-

-

-

501,074,022

-

17,067,600,812

-

1,915,778,344

(1,425,172,513)

1,352,421,222

15,224,573,759

388,626,469

14,835,947,290

15,224,573,759

-

2,938,981,150

(1,000,986,466)

1,440,178,654

11,846,400,421

468,673,105

11,377,727,316

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

(หน่วย: บาท)

16,492,633,114

-

1,860,220,493

(1,425,172,513)

1,352,421,222

14,705,163,912

179,622,465

14,525,541,447

14,705,163,912

-

3,470,617,927

(1,000,986,466)

1,440,178,654

10,795,353,797

238,580,854

10,556,772,943

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

4,828,825,456

(96,453,670)

1,860,220,493

(1,425,172,513)

-

4,490,231,146

179,622,465

4,310,608,681

4,490,231,146

(176,478,816)

3,470,617,927

(1,000,986,466)

-

2,197,078,501

238,580,854

1,958,497,647

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

187,608

-

(592,967)

-

-

780,575

-

780,575

780,575

-

302,436

-

-

478,139

-

478,139

ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่
ไม่มอี �ำ นาจควบคุม
ของบริษทั ย่อย

ยังไม่ได้จัดสรร

17,067,413,204

-

1,916,371,311

(1,425,172,513)

1,352,421,222

15,223,793,184

388,626,469

14,835,166,715

15,223,793,184

-

2,938,678,714

(1,000,986,466)

1,440,178,654

11,845,922,282

468,673,105

11,377,249,177

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ

กำ�ไรสะสม
501,074,022

จัดสรรแล้ว

4,414,887

-

22,398,365

-

-

(17,983,478)

-

(17,983,478)

(17,983,478)

-

196,749

-

-

(18,180,227)

-

(18,180,227)

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินทีเ่ ป็น
เงินตราต่างประเทศ

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5,399,190,659

(96,453,670)

1,893,972,946

(1,425,172,513)

-

5,026,843,896

388,626,469

4,638,217,427

5,026,843,896

(176,478,816)

2,938,481,965

(1,000,986,466)

-

3,265,827,213

468,673,105

2,797,154,108

ยังไม่ได้จดั สรร

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้นสามัญ

774,006,508

96,453,670

-

-

-

677,552,838

-

677,552,838

677,552,838

176,478,816

-

-

-

501,074,022

-

501,074,022

จัดสรรแล้ว

550,246,830

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

32,292,944

-

-

-

(486,635,712)

518,928,656

-

518,928,656

518,928,656

-

-

-

518,928,656

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุน้ สามัญ

กำ�ไรสะสม

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ครั้งล่าสุด มีดังนี้
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว)
1. บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
3. บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จ�ำกัด
4. Chase Nominees Limited 47
5. นายวันจักร์ บุรณศิริ

6.58
5.24
2.60
2.32
2.27

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ คือเลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

2.

ชื่อบริษัท
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

2.1 งบการเงิ น นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก� ำ หนดในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้ อ ก� ำ หนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ลงวั น ที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
Sansiri Guernsey (2009) Limited
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ชื่อบริษัท
ถือหุ้นทางตรง
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
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ลักษณะธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จัดตั้งขึ้น
ใน
ประเทศ

ไทย
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2556 2555
ร้อยละ ร้อยละ
100
100

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2556 2555
ร้อยละ ร้อยละ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการด้าน
การแพทย์เสริมความงาม บ�ำรุงสุขภาพและ
เมดิคัลสปา  
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผูถ้ อื ใบอนุญาตจัดตัง้
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ให้บริการสนับสนุนด้านการบริหารแก่โรงเรียน
สาธิตพัฒนา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิงคโปร์
ไทย
ไทย

100
100
100
100
100
85
100
100
100

100
100
100
100
100
85
100
100
100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กิจการโรงเรียน

ไทย
ไทย
ไทย
Guernsey
ไทย

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

ข) บริ ษั ท ฯน� ำ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยมารวมในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมตั้ ง แต่ วั น ที่ บ ริ ษั ท ฯมี อ� ำ นาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น

100
100
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จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้ าระหว่ างกัน ที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมคือจ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
ส่วนที่ ไม่ ได้เป็นของบริษัทฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษทั ฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามวิธรี าคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ส่วนงานด�ำเนินงาน
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ ไม่ได้คิด             
ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ
ผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและ
การรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว
ในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและ
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บริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสม
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผล
บังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 1

การนำ�เสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดำ�เนินงาน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1 มกราคม 2557
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(หน่วย: พันบาท)

ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรือ่ งการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีส�ำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ข้ อ 3 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯน� ำ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้ มาถื อ ปฏิ บั ติ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี  ้
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
เฉพาะกิจการ
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621,258
621,258

169,688
169,688

388,626
388,626

179,622
179,622

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำ�ไรหรือขาดทุน:
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบัติ

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึน้
ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง

งบการเงินรวม

1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
เมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ

4.

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

วันที่มีผล
บังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

468,673
468,673

238,581
238,581

5.

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ

(223,708)

15,838

80,047

58,958

223,708
             0.02
             0.02

(15,838)
(0.01)
(0.01)

(80,047)
-

(58,958)
(0.01)
(0.01)

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
5.1 การรับรู้รายได้
ก) รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคาร
ชุดพักอาศัยเมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อ
แล้ ว โดยบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบริ ห ารหรื อ ควบคุ ม บ้ า นพร้ อ มที่ ดิน และห้ อ งชุ ด
ที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ข) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้าที่ ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
ค) รายได้ค่าเช่า
รายได้ ค ่ า เช่า รั บ รู ้ ต ามเกณฑ์ ค งค้ า งไปตลอดอายุ สั ญ ญาเช่ า  ค่ า ใช้ จ ่า ยเริ่ ม แรกที่ เ กิ ด เป็ น การเฉพาะ
เพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา
ง) รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้ห้องพักบันทึกเป็นรายได้เมื่อแขกเข้าพักตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มบันทึก
เมื่อมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ที่รับรู้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
จ) รายได้จากกิจการโรงเรียน
รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่ารถรับส่ง และรายได้ค่าอาหารรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร
รายได้ค่าสมัครเรียนแรกเข้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อโรงเรียนได้ยอมรับให้เป็นนักเรียน
ฉ) รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

ช) ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ซ) เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและต้นทุนขายโครงการ
ต้ น ทุ น โครงการพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุน หรือมูล ค่าสุทธิที่จะได้รับแล้ว แต่ราคาใด
จะต�่ำกว่าซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ในการค�ำนวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำการ
แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�ำนึงถึงต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่
ที่ขาย
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดหมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มา  และไม่มีข้อจ�ำกัด
ในการเบิกใช้
ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส� ำ หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม่ ไ ด้ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิต สินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้องใช้
ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้ พ ร้ อ มใช้ ห รื อ ขาย ได้ ถู ก น� ำ ไปรวมเป็ น ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ จ นกว่ า
สิ น ทรั พ ย์ นั้ น จะอยู ่ ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะใช้ ไ ด้ ต ามประสงค์ ห รื อ เมื่ อ การก่ อ สร้ า งเสร็ จ สิ้ น หรื อ หยุ ด ชะงั ก ลง
จนกว่าจะมีการด�ำเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุน
การกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
ส�ำหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ย
ที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการน�ำเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดอกเบี้ย
จะค�ำนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตรา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ
เงินลงทุน
ก) เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า แสดงตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  
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ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการ
สุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่ อ มี ก ารจ� ำ หน่ า ยเงิ น ลงทุ น ผลต่ า งระหว่ า งสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ กั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น
จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยบั น ทึ ก มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ในราคาทุ น ซึ่ ง รวมต้ น ทุ น
การท�ำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ค� ำ นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้
ประโยชน์ โดยประมาณ 10-40 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�ำนวณผล
การด�ำเนินงาน
บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ในส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค� ำ นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ โ ดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้
ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุง
5 - 40
ปี
งานตกแต่งและระบบอาคาร
5-8
ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
2 - 20
ปี
ยานพาหนะ
5
ปี
ส�ำนักงานขายชั่วคราว
1-5
ปี
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ (เครื่องจักรในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป) ค�ำนวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย์ โดยวิธีตามหน่วยการผลิต
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อยตั ดรายการที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ออกจากบั ญ ชี เมื่ อ จ� ำ หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการ
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจ�ำหน่าย
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าตาม
วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
5.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการ
เริ่มแรก สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการ
ตั ด จ� ำ หน่ า ยของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนดั ง กล่ า วทุ ก สิ้ น ปี เ ป็ น อย่ า งน้ อ ย ค่ า ตั ด จ� ำ หน่ า ยรั บ รู ้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
3 - 10 ปี
ลิขสิทธิ์
5 ปี
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
5.11 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากส�ำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ ราคาทุน
ประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และต้นทุนการกู้ยืม
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต
5.12 ค่าความนิยม
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ
บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�ำไรในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
บริ ษั ท ฯแสดงค่ า ความนิ ย มตามราคาทุ น หั ก ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า สะสมและจะทดสอบการด้ อ ยค่ า ของ
ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม บริ ษั ท ฯจะปั น ส่ ว นค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะท�ำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุน
จากการด้อยค่าได้ ในอนาคต
5.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทฯที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
5.14 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้ โอนไป
ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า 
ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาเช่ า หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยทางการเงิ น จะบั น ทึ ก เป็ น หนี้ สิ น ระยะยาว ส่ ว นดอกเบี้ ย จ่ า ย
จะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ี ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.15 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ รายการต่ า งๆของแต่ ล ะกิ จ การที่ ร วมอยู ่ ใ นงบการเงิ น รวมวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ น
การด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
5.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนอื่ น ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยหากมี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ว ่ า สิ น ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วอาจ
ด้อยค่า และจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจาก
การด้ อ ยค่า เมื่ อ มู ล ค่า ที่ คาดว่ าจะได้ รั บคื น ของสิ น ทรั พ ย์ มีมูล ค่าต�่ ำ กว่ามู ล ค่า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พย์ นั้ น
ทั้ ง นี้ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น หมายถึ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขายของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ มู ล ค่ า
จากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัท
ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสด
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ตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสม
กับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนใน
การจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ มี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด
โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในงวดก่อนๆ
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยรับรู้ ไปยังส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
5.17 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ ง บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยถื อ ว่ า เงิ น ชดเชยดั ง กล่ า วเป็ น โครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงาน
ส�ำหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ท�ำการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก� ำ ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน ภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรกในปี 2554
บริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก�ำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554
136 รายงานประจ�ำปี 2556

5.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นจ� ำ นวนเท่ า ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ค ่ อ นข้ า งแน่ ที่ บ ริ ษั ท ฯจะมี ก� ำ ไรทางภาษี ใ นอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใช้ประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

6.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่
ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ ใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ นเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญญาเพื่ อ พิ จารณาว่ าบริ ษัท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยได้ โ อนหรื อ
รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

รายงานประจ�ำปี 2556 137

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดินรอการพัฒนา
บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน และที่ดินรอการพัฒนา เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน และที่ดินรอการพัฒนา เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส�ำคัญ และ
การปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการค�ำนวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุด บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน ต้นทุน
ค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ฝ ่ า ยบริ ห ารได้ ป ระมาณการต้ น ทุ น ดั ง กล่ า วขึ้ น จากประสบการณ์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ โดยจะมี
การทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมี
สาระส�ำคัญ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค� ำ นวณค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งประมาณอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ แ ละมู ล ค่ า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุ น จากการด้อยค่าหากคาดว่า มูลค่าที่คาดว่า จะได้รับคืน ต�่ำกว่ามูล ค่าตามบัญชีข องสิน ทรัพ ย์นั้น ในการนี้
ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์นั้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญเป็นระยะเวลานาน หรือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า  การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน โดยใช้อัตราตามที่กฎหมายก�ำหนด และ
ใช้มูลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�ำนวณ
ส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด
ในการประมาณส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการค่าใช้จา่ ย
ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์ ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด
ให้แก่ลูกค้าในอดีต
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น

7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7.1 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
รายละเอียดของบริษัทย่อยแสดงอยู่ในหมายเหตุ 2.2 ก)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556

2555

2556

2555

นโยบายการกำ�หนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

-

-

430,684

รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหารโครงการ

-

-

8,578

ดอกเบี้ยรับ

-

-

429,490

รายได้คา่ นายหน้า

-

-

29,690

22,432 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)

ค่าบริหารโครงการและค่าใช้จา่ ยอื่น

-

-

31,018

30,604 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (2)

ค่านายหน้าจ่าย

-

-

101,804

129,878 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)

ซื้อที่ดิน

-

-

-

126,941 ต้นทุนบวกส่วนเพิม่ ในอัตราร้อยละ 5

12,334

47,717

9,200

17,453 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (1)
649,120 ใกล้ เ คี ย งอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก
ประจำ�

10,784 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายโครงการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

33,902 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ
23 ถึงร้อยละ 45
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ลักษณะรายการ นโยบายราคาและสัญญาที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
(1) รายได้ค่าบริหารงานทั่วไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม และปันส่วนให้แก่
บริษัทย่อยตามเกณฑ์รายได้และเกณฑ์ต้นทุนโครงการ ตามล�ำดับ
(2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแก่บริษัทย่อยคิดเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ
(3) ค่านายหน้าจากการขายโครงการคิดในอัตราร้อยละ 1.00 ของราคาขายตามสัญญา  โดยแบ่งช�ำระ
เมื่อลูกค้าท�ำสัญญาและเมื่อมีการโอนอสังหาริมทรัพย์
7.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556
289,255
1,297
290,552

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7.3

2555
438,123
1,257
439,380

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย
บริษัท ชนชัย จำ�กัด

-

-

2,804

948

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำ�กัด
บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด
บริษัท ปภานัน จำ�กัด

-

-

483
25
12,437
50
51,112

3,781
31,188
912
14,623

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด
บริษัท เอ็นอีดี แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เอส.ยู.เอ็น แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริษัทย่อย
บริษัท ปภานัน จำ�กัด
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
รวม
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด
บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำ�กัด
บริษัท ปภานัน จำ�กัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จำ�กัด
(ถือหุ้นโดย บริษัท ชนชัย จำ�กัด)
รวม
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่าหนึ่งปี
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

-

-

346,226
295
15
413,447

75,296
126,748

-

-

65,225
62
65,287

88,943
88,943

-

-

5,648,794
1,813,836
2,081,689
239,214
726,450
1,802,290
3,332,760
5,600

3,506,529
481,872
1,272,967
5,000
282,174
209,800
2,285,330
1,250,652
-

5,000
5,000
5,000
(5,000)
-

5,000
5,000
5,000
(5,000)
-

15,650,633
5,080,413
5,080,413
10,570,220
(671,300)
9,898,920

9,294,324
2,171,050
2,171,050
7,123,274
(671,300)
6,451,974

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้ โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจ�ำนวน 6.24 ล้านบาท
(2556: ไม่มี)
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัทย่อย
บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด
บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำ�กัด
บริษัท ปภานัน จำ�กัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จำ�กัด
(ถือหุ้นโดย บริษัท ชนชัย จำ�กัด)
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

7.4 ในระหว่างปี เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

-

14,895
25,406
94,518
40,096
16,013
98,524
102,931
100

(หน่วย: ล้านบาท)

293,967
3,270
80,008
148
31,729
2,563
105,546
47,263
-

333
333
(333)
-

333
333
(333)
-

392,483
(4,076)
388,407

564,494
(4,076)
560,418

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

12,791
12,791

4,512
4,512

8,472
8,472

3,126
3,126

เจ้าหนี้การค้า
บริษัทย่อย
บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด
บริษัท ปภานัน จำ�กัด
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด
รวม

-

-

579
7,211
1,954
5,460
15,204

46,869
1,760
456
8,088
57,173

เงินค�้ำประกันการเช่าอาคารและอื่น ๆ
บริษัทย่อย
บริษัท ชนชัย จำ�กัด
รวม

-

-

-

18
18
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2556
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จำ�กัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท ชนชัย จำ�กัด)

5.00

งบการเงินรวม
ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

-

5.00
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2556
บริษัทย่อย
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด
บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำ�กัด
บริษัท ปภานัน จำ�กัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด
รวม

3,506.53
481.87
1,272.97
5.00
282.17
209.80
2,285.33
1,250.65
9,294.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
350.50
4,585.75
2,308.61
1,482.27
39.78
530.90
1,443.03
2,584.72
101.60
13,427.16

(350.50)
(2,443.49)
(976.64)
(673.55)
(5.00)
(82.74)
(14.25)
(1,926.07)
(502.61)
(96.00)
(7,070.85)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
5,648.79
1,813.84
2,081.69
239.21
726.45
1,802.29
3,332.76
5.60
15,650.63

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน
ครบก�ำหนดช�ำระเมื่อทวงถามและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 - 3.55 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินต้นของ
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 5 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามล�ำดับ เนื่องจากการผิดนัด
ช�ำระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 งวดติดต่อกัน
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7.5 การค�้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระการค�้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันดังนี้

10. ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ผู้ค�้ำประกัน
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ถูกค�้ำประกัน
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด

รวม

8.

2556

2555
395
395

395
395
790

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
4.52
4.05
2,089.93
3,379.41
25.13
25.00
2,119.58
3,408.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1.42
2.36
973.92
2,410.96
975.34
2,413.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
1.50 ถึง 3.10 ต่อปี (2555: ร้อยละ 1.50 ถึง 3.30 ต่อปี)

9.

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ�ำนวนดังกล่าวได้น�ำไป
ค�้ำประกันหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,
สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

-

-

57.75
90.92
216.26
48.52
413.45

80.63
32.35
13.77
126.75

16.57

23.23

-

-

24.11
1.42
6.32
12.16
60.58
(16.06)

14.50
1.74
3.49
14.25
57.21
(16.02)

2.14
0.09
0.24
0.42
2.89
(0.75)

0.62
0.68
1.30
(0.68)

44.52
44.52

41.19
41.19

2.14
415.59

0.62
127.37
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(หน่วย: ล้านบาท)

11. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
งบการเงินรวม
2556
2555

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
38.82
41.09
36,023.98 26,936.89
36,922.45 21,779.47
11,229.94
6,452.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
36.43
38.69
21,164.91 17,084.50
21,351.96 13,901.30
6,434.20
4,121.12

วัสดุก่อสร้าง
ที่ดิน
ค่าก่อสร้าง
ค่าสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่บันทึก
เป็นต้นทุน
2,779.03
1,878.95
2,308.37
1,664.96
รวม
86,994.22 57,089.02 51,295.87 36,810.57
(41,341.08) (22,807.47) (27,049.48) (15,272.14)
หัก: ส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนขายสะสม
ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ
(31.75)
(15.02)
คงเหลือ
45,621.39 34,266.53 24,246.39 21,538.43
11.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 33,289.10 ล้านบาท และ 26,194.51 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะ
กิ จ การ: 18,134.31 ล้ านบาท และ 17,529.60 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้จดจ�ำนองเป็น หลักประกั น
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
11.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก่อสร้างที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะต้องจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ โครงการที่เปิดแล้วเสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมต้นทุนของที่ดิน
และงานก่อสร้างที่บันทึกไปแล้ว) คิดเป็นเงินประมาณ 53,796.32 ล้านบาท และ 39,652.92 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22,812.75 ล้านบาท และ 20,267.77 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
11.3 ในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนในการพัฒนา
โครงการจ�ำนวน 900.08 ล้านบาท และ 934.65 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 643.41
ล้านบาท และ 839.88 ล้านบาท ตามล�ำดับ) อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนส�ำหรับปี 2556 และ 2555 เท่ากับ
ร้อยละ 4.74 และร้อยละ 4.99 ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 4.71 และร้อยละ 4.99 ตามล�ำดับ)
11.4 รายการ (โอนกลั บ ) ขาดทุ น จากการลดมู ล ค่ า ต้ น ทุ น โครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ขายและที่ ดิ น
รอการพัฒนาส�ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
ที่ดินรอการพัฒนา (หมายเหตุ 14)

16.73
(34.38)

(20.26)
(50.00)

-

(50.00)

รวม

(17.65)

(70.26)

-

(50.00)

11.5 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2556
2555
116,185.38 95,673.84
171,624.48 148,404.08

มูลค่าการซื้อขายที่ ได้มีการท�ำสัญญาแล้ว
มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ
อัตราส่วนของมูลค่าซื้อขายที่ ได้มีการ
ท�ำสัญญา
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

67.70%
3,001.59

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
58,622.07 55,916.88
82,185.91 92,392.11

64.47%
2,027.79

71.33%
1,212.79

60.52%
1,428.13

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยตามที่ แ สดงอยู ่ ใ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนช�ำระแล้ว
2556

2555

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
2556

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน

ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากเงินลงทุน

เงินลงทุนสุทธิ

เงินปันผลรับ
ระหว่างปี

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

101.52

101.52

101.52

225.36

585.54

บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

90.00 90.00

100

100

101.52

-

-

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

600.00 600.00

100

100 610.52 610.52

-

- 610.52 610.52 384.00 318.00

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

3.00

3.00

100

100

4.52

4.52

-

-

4.52

4.52

-

2.70

10.00

10.00

100

100

20.08

20.08

-

-

20.08

20.08

-

-

2.50

2.50

100

100

2.50

2.50

-

-

2.50

2.50

-

-

100.00 100.00

100

100 100.00 100.00

-

- 100.00 100.00

-

-

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

20.00

20.00

100

100

20.00

20.00

-

-

20.00

20.00

-

-

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

2.50

2.50

100

100

4.07

4.07

-

-

4.07

4.07

-

-

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2.50

2.50

85

85

2.13

2.13

-

-

2.13

2.13

-

-

รายงานประจ�ำปี 2556 147

(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนช�ำระแล้ว

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
2556

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน

ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากเงินลงทุน

เงินลงทุนสุทธิ

2556

(ร้อยละ)

2555

2556

2555

2555

2556

2555

2556

2555

20.00

100

100

20.00

20.00 (20.00) (20.00)

-

-

-

-

1.00

1.00

100

100

1.00

1.00

-

-

1.00

1.00

-

-

40.00

40.00

100

100

40.00

40.00

-

-

40.00

40.00

-

-

1.19

1.19

100

100

1.19

1.19

-

-

1.19

1.19

-

-

2555

20.00

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

เงินปันผลรับ
ระหว่างปี

(ร้อยละ)

2556

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(20.44)
597.16

(0.39)
8.73

927.53 927.53 (20.00) (20.00) 907.53 907.53 609.36 906.24

2556

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
บ้านให้เช่า

อาคารส�ำนักงาน
ให้เช่า

ห้องชุดให้เช่า

รวม

ห้องชุดให้เช่า

119.92
(35.84)
(32.89)
51.19

19.53
(1.26)
18.27

559.58
(31.88)
527.70

699.03
(68.98)
(32.89)
597.16

9.12
(0.39)
8.73

119.84
(27.40)
(32.89)
59.55

45.22
(6.17)
39.05

553.71
(15.97)
537.74

718.77
(49.54)
(32.89)
636.34

-

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อสินทรัพย์
โอนจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี

636.34
0.08
9.12
(27.94)

676.67
10.93
(29.42)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
9.12
-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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(21.84)
636.34

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

เงินปันผลรับจากบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด แสดงสุทธิจากการคืนทุนบางส่วน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

บ้านให้เช่า
ห้องชุดให้เช่า
อาคารส�ำนักงานให้เช่า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555

73.40
30.42
1,282.40
1,386.22

77.46
53.51
647.78
778.75

14.71
14.71

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มูลค่ายุติธรรมของบ้านให้เช่า
และอาคารส�ำนักงานให้เช่าประเมินโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐาน
หลักที่ใช้ ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และ
อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุติธรรมของห้องชุดให้เช่าประเมินโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำนวนประมาณ 526.24 ล้านบาท
(2555: 537.74 ล้านบาท) ไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

14. ที่ดินรอการพัฒนา
(หน่วย: ล้านบาท)

ที่ดินรอการพัฒนา
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

2,477.98
(52.49)
2,425.49

1,953.81
1,953.81

1,461.95
(86.87)
1,375.08

1,056.04
1,056.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 2,040.95 ล้านบาท
ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,939.54 ล้านบาท) (2555: ไม่มี)
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่อง
ตกแต่ง
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

ส�ำนักงาน
ขายชั่วคราว

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

141.11

269.55

252.41

33.05

110.90

381.67

1,188.69

2.34

85.51

135.53

4.28

124.67

63.74

416.07

-

(7.31)

(4.84)

-

-

-

(12.15)

11.08

166.58

224.06

(0.60)

21.49

(422.61)

-

154.53

514.33

607.16

36.73

257.06

22.80

1,592.61

3.53

77.53

121.90

-

44.67

83.03

330.66

-

-

(0.36)

-

-

-

(0.36)

(1.32)

70.30

13.55

-

(265.38)

(99.03)

(281.88)

156.74

662.16

742.25

36.73

36.35

6.80

1,641.03

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

-

61.87

168.61

22.10

108.56

-

361.14

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

24.09

53.88

4.06

22.84

-

104.87

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(7.31)

(4.72)

-

-

-

(12.03)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

78.65

217.77

26.16

131.40

-

453.98

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

27.30

79.42

4.59

24.89

-

136.20

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(0.17)

-

-

-

(0.17)

โอนเข้า/โอนออก

-

(0.39)

-

-

(147.13)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

105.56

297.02

30.75

9.16

-

442.49

1.42

-

-

-

-

-

1.42

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

139.69

207.68

83.80

10.95

2.34

381.67

826.13

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

153.11
155.32

435.68
556.60

389.39
445.23

10.57
5.98

125.66
27.19

22.80
6.80

1,137.21
1,197.12

ที่ดิน

งบการเงินรวม
งานตกแต่ง
อาคาร

ที่ดิน

เครื่อง
อาคารและ
ตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง และอุ
ปกรณ์

ยานพาหนะ

ส�ำนักงาน
ขายชั่วคราว

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

445.44

128.06

987.58

573.57

40.12

259.39

375.98

2,810.14

2.34

-

163.48

185.12

4.27

265.47

151.95

772.63

-

-

(25.26)

(52.08)

-

(75.77)

-

(153.11)

โอนเข้า/โอนออก

12.21

-

291.32

159.71

(0.63)

(33.94)

(421.75)

6.92

จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(6.21)

-

-

(0.82)

-

-

-

(7.03)

453.78

128.06

1,417.12

865.50

43.76

415.15

106.18

3,429.55

62.24

-

79.45

167.56

-

47.40

472.46

829.11

-

(128.06)

(14.64)

(53.76)

-

(36.58)

-

(233.04)

7.85

-

53.92

11.95

0.03

(343.83)

(141.75)

(411.83)

523.87

-

1,535.85

991.25

43.79

82.14

436.89

3,613.79

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

-

80.30

168.27

355.37

24.47

202.25

-

830.66

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

4.56

76.56

108.66

5.17

65.41

-

260.36

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(10.25)

(45.88)

-

(67.33)

-

(123.46)

โอนเข้า/โอนออก

-

-

30.77

(12.95)

(0.04)

(9.76)

-

8.02

จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

(0.82)

-

-

-

(0.82)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

84.86

265.35

404.38

29.60

190.57

-

974.76

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

1.94

67.64

107.86

5.69

36.02

-

219.15

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(86.80)

(4.56)

(48.11)

-

(19.53)

-

(159.00)

โอนเข้า/โอนออก

-

-

(2.94)

(2.05)

0.03

(174.39)

-

(179.35)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

-

325.49

462.08

35.32

32.67

-

855.56

ซื้อ
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อ
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า/โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
และ 31 ธันวาคม 2555

1.57

40.00

57.12

-

-

-

-

98.69

-

(40.00)

-

-

-

-

-

(40.00)

1.57

-

57.12

-

-

-

-

58.69

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

443.87

7.76

762.19

218.20

15.65

57.14

375.98

1,880.79

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

452.21

3.20

1,094.65

461.12

14.16

224.58

106.18

2,356.10

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

522.30

-

1,153.24

529.17

8.47

49.47

436.89

2,699.54

ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2555 (75.99 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 17.30 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างและส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

260.36

2556 (43.61 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 36.41 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างและส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

219.15
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ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ราคาทุน

รวม

ซื้อ
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า/โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อ
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า/โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสะสม

(147.52)

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2555 (4.46 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 17.30 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

104.87

2556 (4.62 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 36.41 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

136.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว
มีจ�ำนวนเงินประมาณ 331.64 ล้านบาท และ 265.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 181.84
ล้านบาท และ 147.32 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนในการก่อสร้างสินทรัพย์จ�ำนวน 0.62 ล้านบาท
อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 5.00 (2555: ไม่มี)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่ง
ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 5.42 ล้านบาท และ 9.81 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.42 ล้านบาท และ 9.81 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 ที่ ดิน รวมทั้ ง สิ่ ง ปลู ก สร้ า งของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง มี มู ล ค่ า สุ ท ธิ
ตามบัญชีจ�ำนวน 973.71 ล้านบาท และ 855.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้น�ำไปจดจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
จากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 732.05 ล้านบาท และ 607.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

16. ค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของค่าความนิยมที่บันทึกในบัญชีคือค่าความนิยมจากการ
รวมกิจการ บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ในปี 2552

17. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(14.00)
91.98

(11.41)
(0.08)
53.88

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(7.86)
77.83

สัญญาค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทฯได้ตัดจ�ำหน่ายหมดแล้ว แต่มีการต่ออายุค่าลิขสิทธิ์เป็นรายปี และบริษัทฯมีเจตนา
ที่จะท�ำการต่ออายุต่อไปภายในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ�ำหน่าย
หมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมมีจ�ำนวนเงินประมาณ 72.14 ล้านบาท
และ 71.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 58.25 ล้านบาทและ 58.05 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

18. สิทธิการเช่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
ลิขสิทธิ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์
รวม
คอมพิวเตอร์

รวม

(4.60)
46.95

21.58
(20.88)
0.70

195.51
(104.23)
91.28

217.09
(125.11)
91.98

-

155.86
(78.03)
77.83

155.86
(78.03)
77.83

20.28
(19.62)
0.66

144.71
(91.49)
53.22

164.99
(111.11)
53.88

-

117.12
(70.17)
46.95

117.12
(70.17)
46.95

งบการเงินรวม
2556
2555
โครงการ
ฮาบิโตะ
อาคารชุดบ้านแสนสิริ
อาคารพาณิชย์ซันสแควร์ สีลม
รวม
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า - สุทธิ
ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าส�ำหรับปี

41.99
609.98
192.76
844.73
(476.16)
368.57
27.46

609.98
192.76
802.74
(448.70)
354.04
30.67

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
41.99
41.99
(0.79)
41.20
0.79

-

ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าแสดงรวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
โอนเข้าระหว่างปี

152 รายงานประจ�ำปี 2556

53.88
49.59
2.51

39.27
26.10
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
46.95
38.74
-

31.21
20.34
-

รายงานประจ�ำปี 2556 153

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน

22. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกู้ยืมระยะยาวแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วแลกเงิน
ราคาตามมูลค่า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
ตั๋วแลกเงินสุทธิ

3,550.00

1,828.00

2,500.00
(16.72)
2,483.28

2,395.00
(11.26)
2,383.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.60 ถึง 4.05 ต่อปี และ
ค�้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย (2555: ร้อยละ 4.25 ถึง 4.90 ต่อปี)
ตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ถึง 3.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 3.40 ถึง 3.75 ต่อปี)

20. เจ้าหนี้การค้า
(หน่วย: ล้านบาท)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
2,250.62
1,800.05
2,250.62
1,800.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,210.46
1,046.08
15.20
57.17
1,225.66
1,103.25

21. ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดิน
ตั๋ ว เงิ น จ่ า ยค่ า ที่ ดิน เป็ น ตั๋ ว เงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯออกให้ แ ก่ ผู ้ ข ายที่ ดิน หลายรายครบก� ำ หนดช� ำ ระภายในปี 2555 ไม่ มี
การคิดดอกเบี้ย ตั๋วเงินดังกล่าวอาวัลโดยธนาคารแห่งหนึ่ง ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้ช�ำระหนี้ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดิน
ครบทั้งจ�ำนวน

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้ยืมจากธนาคาร
หัก: ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
8,418.40
7,828.26

(5,820.29)
9,864.73

(3,133.37)
5,285.03

(6,376.36)
6,447.68

(4,068.58)
3,759.68

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
10,750.23
12,787.67
(10,715.45)
1.59
12,824.04
10,941.19
(8,080.21)
15,685.02

งบการเงินเฉพาะกิจการ
8,042.31
8,312.89
(8,526.94)
7,828.26
4,983.36
(4,393.22)
8,418.40

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำแนกตามบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงได้ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด
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งบการเงินรวม
2556
2555
15,685.02
12,824.04

ยอดคงเหลือของ
เงินกู้ยืมระยะยาว
2556
2555
ล้านบาท ล้านบาท
8,418

-

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
2556
ร้อยละต่อปี

2555
ร้อยละต่อปี

เงื่อนไขการช�ำระคืน

7,828 MLR - 2.63% ถึง MLR - 2.62% ถึง ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
MLR - 1.00%
MLR - 1.00%
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2565
19 MLR - 1.50% ถึง ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
MLR - 1.00%
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2562
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ชื่อบริษัท
บริษัท แสนสิริ แลนด์
จ�ำกัด

บริษัท เรด โลตัส
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

Sansiri Guernsey
(2009) Limited
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ จ�ำกัด

บริษัท เอ็นอีดี
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัท ทัช
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

รวม
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ยอดคงเหลือของ
เงินกู้ยืมระยะยาว
2556
2555
ล้านบาท ล้านบาท
-

653

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
2556
ร้อยละต่อปี

2555
ร้อยละต่อปี

151 -

MLR - 2.00%

560 MLR - 2.00%

MLR - 2.00% ถึง
MLR - 1.75%

2,675

1,641 MLR - 2.00% ถึง MLR - 2.00% ถึง
MLR - 1.25%
MLR - 1.25%

807

14 MLR - 2.00% ถึง MLR - 1.75% ถึง
MLR - 1.25%
MLR - 1.00%

1,129

118

1,510

375

160 -

LIBOR + 3.5%

1,685 MLR - 2.50% ถึง MLR - 2.00% ถึง
MLR - 1.75%
MLR - 1.75%

118 MLR - 2.00% ถึง MLR - 2.00% ถึง
MLR - 1.75%
MLR - 1.75%

648 MLR - 2.00%

- MLR - 2.00%

MLR - 1.75%

-

เงื่อนไขการช�ำระคืน
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2558
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2559
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2561
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2562
ต้องช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมด
ภายในปี 2557
ต้องช�ำระคืนเงินต้นเป็นราย       
ไตรมาสและต้องช�ำระคืน
เงินต้นในอัตราร้อยละของ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการ
โอน และต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2562
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2561
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2560
ต้องช�ำระคืนเงินต้นใน
อัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้
เบิกใช้เป็นจ�ำนวน 39,824 ล้านบาท และ 22,308 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18,313 ล้านบาท
และ 13,030 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย
ได้จดจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารข้างต้น
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและ
ลดทุนเรือนหุ้น การค�้ำประกันหนี้สิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ
เป็นต้น

23. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2556
2555
27.41
24.96
2.41
2.43
0.95
0.95
(5.67)
(0.93)
44.62
69.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
18.77
16.78
1.37
1.44
0.69
0.57
(3.95)
(0.02)

27.41

29.52
46.40

18.77

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย:พันบาท)

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ
ก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
2,408
2,431
1,375
1,442
947
951
688
564
3,355
3,382
2,063
2,006

956
2,399

894
2,488

2,063

2,006

15,685 12,824
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ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่รับรู้ ในก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 44.62 ล้านบาท
(เฉพาะบริษัทฯ: 29.52 ล้านบาท)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
4.40
4.20
4.40
4.20
5.00 - 12.00 5.00 - 12.00 5.00 - 12.00 5.00 - 12.00

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวน
พนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)
5.00 - 15.00 8.00 - 20.00 5.00 - 15.00 8.00 - 20.00
จ�ำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

69,717
27,411
24,957
22,646

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
46,401
18,772
16,784
15,545

จ�ำนวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
จากผลของประสบการณ์
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
19,045
11,866
-

24. ประมาณการหนี้สิน
รายการเปลี่ ย นแปลงของบั ญ ชี ป ระมาณการหนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ การฟ้ อ งร้ อ ง การรั บ ประกั น บ้ า นและอาคารชุ ด และ
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านส�ำหรับปี 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
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ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ประมาณการ
หนี้สินเกี่ยวกับ
การฟ้องร้อง

ประมาณการ
หนี้สินเกี่ยวกับ
การรับประกัน
บ้านและ
อาคารชุด

4.28

80.04

เพิ่มระหว่างปี

-

จ่ายระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการ
หนี้สินเกี่ยวกับ
การฟ้องร้อง

ประมาณการ
หนี้สินเกี่ยวกับ
การรับประกัน
บ้านและ
อาคารชุด

84.32

2.95

38.83

41.78

109.10

109.10

-

85.81

85.81

-

(87.82)

(87.82)

-

(50.92)

(50.92)

(0.77)

-

(0.77)

-

-

-

3.51

101.32

104.83

2.95

73.72

76.67

เพิ่มระหว่างปี

-

95.36

95.36

-

60.34

60.34

จ่ายระหว่างปี

-

(78.17)

(78.17)

-

(58.15)

(58.15)

(0.56)

(23.15)

(23.71)

-

(15.57)

(15.57)

2.95

95.36

98.31

2.95

60.34

63.29

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2555

โอนกลับ

รวม

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

โอนกลับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

ประมาณการหนี้สินระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มระหว่างปี
จ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่มระหว่างปี
จ่ายระหว่างปี
โอนกลับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

53.04
19.70
(21.22)
51.52
122.30
(13.36)
(0.48)
159.98

28.63
10.41
(6.57)
32.47
78.58
(11.55)
(0.16)
99.34
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25. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการ
เงินเฉพาะกิจการ
หุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย
อายุ
ครบก�ำหนด
2556
2555
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553 ร้อยละ 4.90 ต่อปี
3 ปี 7 เดือน 20 วัน 30 กันยายน 2556
- 1,000.00
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2553 ร้อยละ 5.60 ต่อปี
7 ปี
24 พฤษภาคม 2560 2,000.00 2,000.00
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5.40 ต่อปี 5 ปี
21 กรกฎาคม 2559 1,000.00 1,000.00
ปีที่ 4 - 5 ร้อยละ 6.00 ต่อปี
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554 ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5.40 ต่อปี 5 ปี
3 ตุลาคม 2559
1,000.00 1,000.00
ปีที่ 4 - 5 ร้อยละ 6.00 ต่อปี
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 ปีที่ 1 ร้อยละ 4.50 ต่อปี
3 ปี
31 พฤษภาคม 2558 1,000.00 1,000.00
ปีที่ 2 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ปีที่ 3 ร้อยละ 5.50 ต่อปี
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555 ร้อยละ 4.80 ต่อปี
3 ปี
19 ตุลาคม 2558
1,000.00 1,000.00
5 ปี
24 มกราคม 2561
3,000.00
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 ร้อยละ 4.99 ต่อปี
30 พฤษภาคม 2561 1,000.00
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 ปีที่ 1 - 2 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี
ปีที่ 3 - 4 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ปีที่ 5 ร้อยละ 5.30 ต่อปี
5 ปี
23 สิงหาคม 2561
2,000.00
หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2556 ร้อยละ 4.95 ต่อปี
5 ปี 6 เดือน
4 เมษายน 2562
1,000.00
หุ้นกู้ครั้งที่ 4/2556 ร้อยละ 5.20 ต่อปี
รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า
13,000.00 7,000.00
(49.12)
(30.37)
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย
หุ้นกู้ - สุทธิ
12,950.88 6,969.63
- (998.36)
หัก: หุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี
12,950.88 5,971.27

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและหน้าที่บางประการซึ่ง
รวมถึงการด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1
(2555: 2.5:1) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น

26. ทุนเรือนหุ้น
ในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษัทฯได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้
แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยครั้งที่ 5 และ 6 (ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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จ�ำนวน
ที่ใช้สิทธิ

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ที่ออกเนื่องจาก
การใช้สิทธิ

ราคาใช้สิทธิ

(หน่วย)

(หุ้น)

(บาท)

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

วันที่ตลาดหลักทรัพย์
รับเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

ESOP#5
31 มกราคม 2555

14,617,359

17,058,452

1.072 1 กุมภาพันธ์ 2555

6 กุมภาพันธ์ 2555

29 กุมภาพันธ์ 2555

19,088,155

22,275,872

1.072 29 กุมภาพันธ์ 2555

6 มีนาคม 2555

30 มีนาคม 2555

6,530,784

7,621,421

1.072 4 เมษายน 2555

11 เมษายน 2555

30 เมษายน 2555

4,639,689

5,414,516

1.072 2 พฤษภาคม 2555

8 พฤษภาคม 2555

577,101

673,476

1.072 31 พฤษภาคม 2555

6 มิถุนายน 2555

2,395,858

2,795,965

1.072 3 กรกฎาคม 2555

6 กรกฎาคม 2555

27 กรกฎาคม 2555

556,985

650,000

1.072 31 กรกฎาคม 2555

6 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

299,915

350,000

1.072 31 สิงหาคม 2555

5 กันยายน 2555

28 กันยายน 2555

1,028,279

1,200,001

1.072 3 ตุลาคม 2555

8 ตุลาคม 2555

31 ตุลาคม 2555

1,371,039

1,600,001

1.072 31 ตุลาคม 2555

5 พฤศจิกายน 2555

728,450

850,101

1.072 30 พฤศจิกายน 2555

7 ธันวาคม 2555

1,107,070

1,291,950

1.072 3 มกราคม 2556

8 มกราคม 2556

52,940,684

61,781,755

2,301,548

2,685,904

1.072 1 กุมภาพันธ์ 2556

6 กุมภาพันธ์ 2556

993,793

1,159,755

1.072 1 มีนาคม 2556

6 มีนาคม 2556

3,295,341

3,845,659

31 มกราคม 2555

24,521,040

28,616,048

1.114 1 กุมภาพันธ์ 2555

6 กุมภาพันธ์ 2555

29 กุมภาพันธ์ 2555

24,757,684

28,892,214

1.114 29 กุมภาพันธ์ 2555

6 มีนาคม 2555

30 มีนาคม 2555

12,756,336

14,886,639

1.114 4 เมษายน 2555

11 เมษายน 2555

30 เมษายน 2555

18,851,664

21,999,887

1.114 2 พฤษภาคม 2555

8 พฤษภาคม 2555

31 พฤษภาคม 2555

9,517,000

11,106,336

1.114 31 พฤษภาคม 2555

6 มิถุนายน 2555

29 มิถุนายน 2555

16,908,082

19,731,728

1.114 3 กรกฎาคม 2555

6 กรกฎาคม 2555

27 กรกฎาคม 2555

8,818,562

10,291,260

1.114 31 กรกฎาคม 2555

6 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

3,535,065

4,125,420

1.114 31 สิงหาคม 2555

5 กันยายน 2555

28 กันยายน 2555

13,442,497

15,687,391

1.114 3 ตุลาคม 2555

8 ตุลาคม 2555

31 ตุลาคม 2555

5,559,887

6,488,386

1.114 31 ตุลาคม 2555

5 พฤศจิกายน 2555

30 พฤศจิกายน 2555

6,708,295

7,828,579

1.114 30 พฤศจิกายน 2555

7 ธันวาคม 2555

935,690

1,091,950

1.114 3 มกราคม 2556

8 มกราคม 2556

146,311,802

170,745,838

31 มกราคม 2556

11,492,382

13,411,607

1.114 1 กุมภาพันธ์ 2556

6 กุมภาพันธ์ 2556

28 กุมภาพันธ์ 2556

16,132,406

18,826,515

1.114 1 มีนาคม 2556

6 มีนาคม 2556

29 มีนาคม 2556

11,106,899

12,961,751

1.114 2 เมษายน 2556

5 เมษายน 2556

30 เมษายน 2556

1,510,000

1,762,170

1.114 2 พฤษภาคม 2556

8 พฤษภาคม 2556

31 พฤษภาคม 2556

4,628,450

5,401,400

1.114 3 มิถุนายน 2556

6 มิถุนายน 2556

31 พฤษภาคม 2555
29 มิถุนายน 2555

30 พฤศจิกายน 2555
28 ธันวาคม 2555
รวมใช้สิทธิในปี 2555
31 มกราคม 2556
28 กุมภาพันธ์ 2556
รวมใช้สิทธิในปี 2556
ESOP#6

28 ธันวาคม 2555
รวมใช้สิทธิในปี 2555
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วันที่ใช้สิทธิ

จำ�นวน
ที่ใช้สิทธิ
(หน่วย)

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกเนื่องจาก
การใช้สิทธิ
(หุ้น)

28 มิถุนายน 2556

1,370,000

1,598,790

31 กรกฎาคม 2556

200,000

30 กันยายน 2556
27 ธันวาคม 2556

ราคาใช้สิทธิ
(บาท)

วันที่ตลาดหลักทรัพย์
รับเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

1.114 1 กรกฎาคม 2556

5 กรกฎาคม 2556

233,400

1.114 31 กรกฎาคม 2556

5 สิงหาคม 2556

171,380

200,000

1.114 2 ตุลาคม 2556

7 ตุลาคม 2556

630,000

735,210

1.114 3 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

47,241,517

55,130,843

30 มีนาคม 2555

9,038,848

10,548,333

1.114 4 เมษายน 2555

11 เมษายน 2 555

29 มิถุนายน 2555

10,207,500

11,912,152

1.114 3 กรกฎาคม 2555

6 กรกฎาคม 2555

28 กันยายน 2555

494,131,340

576,651,269

1.114 3 ตุลาคม 2555

8 ตุลาคม 2555

28 ธันวาคม 2555

397,163,206

463,489,455

1.114 3 มกราคม 2556

8 มกราคม 2556

รวมใช้สิทธิในปี 2555

910,540,894

1,062,601,209

29 มีนาคม 2556

601,330,208

701,752,333

1.114 2 เมษายน 2556

5 เมษายน 2556

28 มิถุนายน 2556

362,572,764

423,122,401

1.114 1 กรกฎาคม 2556

5 กรกฎาคม 2556

30 กันยายน 2556

1,768,060

2,063,325

1.114 2 ตุลาคม 2556

7 ตุลาคม 2556

24,210,000
989,881,032

28,253,070
1,155,191,129

1.114 3 มกราคม 2557

8 มกราคม 2557

รวมใช้สิทธิในปี 2556
SIRI-W1

27 ธันวาคม 2556
รวมใช้สิทธิในปี 2556

การเพิ่มทุนเนื่องจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิข้างต้น ท�ำให้ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นดังนี้
รายการกระทบยอดจ�ำนวนหุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น)
หุ้นสามัญจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ลดทุนระหว่างปี(1)
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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ราคาตามมูลค่า
(บาท)

10,879,990,328
(19,220)
10,879,971,108
10,879,971,108

1.07
1.07
1.07
1.07

11,641,589,651
(20,565)
11,641,569,086
11,641,569,086
ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น

ราคาตามมูลค่า

ทุนช�ำระแล้ว

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

7,053,228,452
829,255,447
7,882,483,899

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

1.07 7,546,954,444
1.07 887,303,328
1.07 8,434,257,772

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จ�ำนวนหุ้น

ราคาตามมูลค่า

ทุนช�ำระแล้ว

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

1,651,052,706
9,533,536,605

1.07 1,766,626,395
1.07 10,200,884,167

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
(บาท)
72,430,539
656,624,039

(1)

ลดทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2555
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษั ท ฯโดยให้ ล ดทุ น ลง จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น 11,641,589,650.96 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่
11,641,569,085.56 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 19,220 หุ้น ซึ่งส�ำรองไว้
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลซึ่งเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 32,292,944 บาท แสดงเป็น
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น เนื่องจากบริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

27. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าว
ไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

28. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ/ก�ำไรต่อหุ้น
28.1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
ESOP#5
ESOP#6
SIRI-W1

จ�ำนวน
ใบส�ำคัญ
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
แสดงสิทธิที่มี
คงเหลือ
การใช้สิทธิ
31 ธันวาคม 2556
ในระหว่างปี
26,324,472 (3,295,341)
23,029,131
106,383,138 (47,241,517)
59,141,621
2,036,627,210 (989,881,032)
1,046,746,178

อัตราการใช้สิทธิ
ใบส�ำคัญ
ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หน่วย
แสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ใบส�ำคัญ
ที่ยังไม่ ได้ ใช้
แสดงสิทธิ
1 มกราคม 2556
1.072
1.114
1.114

1:1.167
1:1.167
1:1.167

550,246,830
33,946,670
584,193,500
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28.2 ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก ของหุ ้ น สามั ญ ที่ บ ริ ษั ท ฯอาจต้ อ งออกเพื่ อ แปลงหุ ้ น สามั ญ เที ย บเท่ า ปรั บ ลดทั้ ง สิ้ น ให้ เ ป็ น
หุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ก�ำไรส�ำหรับปี

SIRI-W1

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนัก

2556

2555

2556

2555

2556

2555

(พันบาท)

(พันบาท)
(ปรับปรุงใหม่)

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)

(บาท)

(บาท)
(ปรับปรุงใหม่)

1,929,666

2,938,482

9,147,338

7,373,334

0.21

-

-

18,190

22,867

ESOP#6

-

-

51,535

92,371

SIRI-W1

-

-

1,057,184

1,665,594

1,929,666

2,938,482

10,274,247

9,154,166

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ สมมติวา่ มีการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญ
จากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

0.19

0.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ก�ำไรส�ำหรับปี
2556

2555

(พันบาท)

(พันบาท)
(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

(พันบาท)
(ปรับปรุงใหม่)

2556

2555

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)

(บาท)

(บาท)
(ปรับปรุงใหม่)

-

-

1,057,184

1,665,594

1,883,834

3,470,618

10,274,247

9,154,166

0.18

0.38

29. รายได้บริการอื่นและต้นทุนบริการอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555

0.40

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ESOP#5

2555

ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2556

จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนัก
2556
2555

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามีการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

งบการเงินรวม

ก�ำไรส�ำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนัก
2556
2555

2556

2555

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)

(บาท)

(บาท)
(ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรต่อหุ้น

รายได้บริการอื่น
รายได้จากกิจการเมดิคัลสปา
รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้จากกิจการโรงเรียน
รวม
ต้นทุนบริการอื่น
ต้นทุนบริการกิจการเมดิคัลสปา
ต้นทุนบริการกิจการโรงแรม
ต้นทุนบริการกิจการโรงเรียน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

48.69
14.28
183.52
246.49

75.19
19.19
142.04
236.42

14.28
14.28

19.19
19.19

31.15
12.79
248.64
292.58

44.19
12.21
189.45
245.85

21.30
21.30

20.15
20.15

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1,883,834

3,470,618

9,147,338

7,373,334

ESOP#5

-

-

18,190

22,867

ESOP#6

-

-

51,535

92,371

0.20

0.47

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

จ� ำ นวนภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นของก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญได้แก่

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า
ส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อุทกภัย

29,905.20

26,877.27

14,485.30

15,396.31

(18,533.61)
1,288.80
20.44
219.15
14.00
27.46
95.36
78.70
-

(8,630.23)
1,489.88
21.84
260.36
11.41
30.67
109.10
59.05
12.52

(11,777.34)
1,083.56
0.39
136.20
7.86
0.79
60.34
73.07
-

(2,016.98)
1,157.57
104.87
4.60
85.81
46.22
5.92

31. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้
ค่ า ใช้ จ ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ที่ แ สดงอยู ่ ใ นงบก� ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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607,651

874,290

งบการเงินรวม
2555
2556
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556

317,429

593,878

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

69,606

15,838

51,828

-

10,441

-

7,130

383,943

954,337

333,267

652,836

-

5,903
5,903

-

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 32)
รายได้สุทธิที่ ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(223,708)

8,923
8,923

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2556
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556

2,313,017
ร้อยละ 20
462,603

3,893,121
ร้อยละ 23
895,418

2,217,100
ร้อยละ 20
443,420

4,123,454
ร้อยละ 23
948,394

-

10,441

-

7,130

(2,493)
(3,965)
29,455
(101,052)
(605)
(78,660)

(20,844)
123,792
(54,470)
48,478

(2,493)
(121,876)
14,216
(110,153)

(14,604)
(306,302)
11,166
7,052
(302,688)

383,943

954,337

333,267

652,836
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม
2555

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
1 มกราคม
2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3,222

2,887

2,978

216

136

150

505,117

262,877

318,874

157,357

166,472

232,655

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

19,663

20,967

16,864

12,659

15,335

8,356

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

13,943

5,482

4,991

9,280

3,754

3,357

ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากลูกค้า

18,809

18,111

22,928

-

-

-

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้

70,328

84,377

107,975

-

-

-

631,082

394,701

474,610

179,512

185,697

244,518

ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย

9,824

6,075

5,937

9,824

6,075

5,937

รวม

9,824

6,075

5,937

9,824

6,075

5,937

621,258

388,626

468,673

169,688

179,622

238,581

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23
ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส�ำหรับปี 2555-2557 บริษัทฯ
ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการค�ำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดง
ไว้ข้างต้นแล้ว

32. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส�ำหรับการประกอบกิจการ
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย โครงการอาคารชุดพักอาศัย 1 โครงการ
และโครงการจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้าน 1 โครงการ โดยโครงการอาคารชุดพักอาศัยจะต้องมีขนาดพื้นที่ใช้สอย
ต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยไม่ต�่ำกว่า 28 ตารางเมตรและมีมูลค่าซื้อขายตามสัญญาไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน)
ส่วนโครงการจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้านจะต้องมีขนาดพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยไม่ต�่ำกว่า 70 ตารางเมตร
และมีมูลค่าซื้อขายตามสัญญาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน)
สิทธิพิเศษที่ส�ำคัญได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามที่ระบุไว้ ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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33. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ยและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ร ่ ว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 12 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จ� ำ กั ด และจะจ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานเมื่ อ พนั ก งานนั้ น ออกจากงานตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
กองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
เป็นจ�ำนวนเงิน 71.91 ล้านบาท และ 59.56 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 48.62 ล้านบาท
และ 38.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

34. เงินปันผล
(หน่วย: บาท)
เงินปันผล
เงินปันผลจากก�ำไรสุทธิ
ของปี 2555
เงินปันผลจากก�ำไรสุทธิ
ของปี 2554

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2556
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2555

เงินปันผล
ประกาศจ่าย
1,425,354,975 (1)
1,001,009,945 (2)

เงินปันผล
วันที่จ่ายเงินปันผล
ต่อหุ้น
0.17 17 พฤษภาคม 2556
0.14 16 พฤษภาคม 2555

(1)

เงินปันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 1,425,172,513 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจ�ำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(2)
เงินปันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 1,000,986,466 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจ�ำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนดังนี้
ก) บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยมี ภ าระผู ก พั น จากสั ญ ญาต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาโครงการ สั ญ ญาจ้ า ง
ตกแต่ง สัญญาจ้างบริการให้ค�ำปรึกษาและสัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ
20,549.71 ล้านบาท และ 12,345.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8,825.60
ล้านบาท และ 6,094.29 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการท�ำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ห้องชุดและเครื่องจักรเป็น
จ�ำนวนเงิน 4,509.16 ล้านบาท และ 3,376.25 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
1,421.38 ล้านบาท และ 1,744.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
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35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่า ด�ำเนิน งานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์
และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต
ทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
4.80
17.16
26.50
7.29
31.30
24.45

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
0.63
1.80
22.05
0.42
22.68
2.22

ข) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน เกี่ยวกับค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของโครงการเป็นจ�ำนวนประมาณ 72.08 ล้านบาทและ 70.98 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 32.04 ล้านบาทและ 38.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจ�ำยอม
รวมจ�ำนวนประมาณ 19 ไร่และ 12 ไร่ ตามล�ำดับ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ถือภาระจ�ำยอมดังกล่าวได้รวม
เป็นต้นทุนโครงการแล้ว
ง) สัญญาเช่าระยะยาวที่มีสาระส�ำคัญได้แก่
• บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณซอยสุขุมวิท 77 เพื่อใช้ ในการปลูกสร้าง
ศูนย์การค้าชุมชนในนาม ฮาบิโตะ โดยสัญญามีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม
2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2586 มีมูลค่าการเช่ารวม 42.11 ล้านบาท โดยแบ่งช�ำระเป็น 3 งวด งวดแรก
เป็นจ�ำนวนเงิน 21.05 ล้านบาทได้ช�ำระไปแล้วในเดือนสิงหาคม 2556 ส่วนที่เหลืออีกสองงวดได้
แบ่งช�ำระงวดละ 10.53 ล้านบาท โดยงวดที่สองจะช�ำระเมื่อระยะเวลาการเช่าครบ 10 ปี และงวดที่สาม
เมื่อระยะเวลาการเช่าครบ 20 ปี
• บริษัท ชนชัย จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินกับส�ำนักงานพระคลังข้างที่เพื่อใช้ ในการปลูกสร้างอาคารชุด
เพื่อให้เช่าโครงการบ้านแสนสิริ โดยสัญญามีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2536
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่ารวม 117.70 ล้านบาท ช�ำระครั้งแรกจ�ำนวน 30 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือช�ำระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 30 ปีตามที่ระบุในสัญญา
• บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินกับส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เพือ่ ใช้ในการก่อสร้างอาคารเพือ่ ให้เช่า โดยสัญญามีกำ� หนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 16  กนั ยายน  2545
มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88.04 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายช�ำระค่าเช่าทั้งจ�ำนวนครบถ้วน
ในเดือนกรกฎาคม 2547
35.3 หนังสือค�้ำประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยคงเหลืออยู่จ�ำนวน 2,121.91 ล้านบาท และ 1,358.11 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
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กับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ
ค�้ ำ ประกั น การบ� ำ รุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภค ค�้ ำ ประกั น การจั ด ท� ำ สาธารณู ป โภคหรื อ บริ ก ารสาธารณะหรื อ
การปรับปรุงที่ดิน และค�้ำประกันการใช้ ไฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,356.47 ล้านบาท และ 905.29
ล้านบาท ตามล�ำดับ)
35.4 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีความหลายคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซื้อจะขายและคดีละเมิด ซึ่งถูกเรียกร้องให้ช�ำระค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ
280.27 ล้านบาท และ 60.96 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 241.14 ล้านบาท และ 31.03
ล้านบาท ตามล�ำดับ) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ทนายความบริษัทฯและ
ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้รับความเสียหายจากคดี บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงยัง
ไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมจากจ�ำนวนที่ ได้บันทึกไปแล้ว (หมายเหตุ 24)
35.5 ภาระผูกพันอื่น
บริ ษั ท ฯมี ภ าระผู ก พั น เกี่ ย วกั บ การบริ จ าคเงิ น ให้ แ ก่ อ งค์ ก ารกองทุ น เด็ ก ระหว่ า งประเทศขององค์ ก าร
สหประชาชาติ (United Nations International Children’s Emergency Fund: UNICEF)
จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 ทั้งนี้เป็นไปตาม
บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทฯและองค์การยูนิเซฟซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 อย่างไรก็ตาม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯส�ำหรับปี 2557 ได้พิจารณาอนุมัติการต่ออายุข้อตกลงดังกล่าวออกไป
อีกหนึ่งคราว เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559

36. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้ อ มู ล ส่ ว นงานด� ำ เนิ น งานที่ น� ำ เสนอนี้ ส อดคล้ อ งกั บ รายงานภายในของบริ ษั ท ฯที่ ผู ้ มี อ� ำ นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า น
การด�ำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่ ว นงานธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ส่ ว นงานที่ ด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ จั ดสรรที่ ดิน ขายพร้ อ มบ้ า น โครงการอาคารชุ ด
พักอาศัย โครงการอาคารที่พักอาศัยให้เช่าและโครงการอาคารส�ำนักงานให้เช่า
• ส่ ว นงานธุ ร กิ จ บริ หารอาคารและนายหน้ า ซื้ อ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ส่ ว นงานที่ ด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การให้
บริการรับบริหารอาคารและเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
• ส่วนงานธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม เมดิคัลสปาและโรงเรียน
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู ้ มี อ� ำ นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการด� ำ เนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกั น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน โดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในการวัดก�ำไร
หรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน
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การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการ
ธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ ก�ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)
ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจบริหาร
อาคารและ
นายหน้าซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์

29,111.19

473.19

236.42

รายได้ระหว่างส่วนงาน

219.67

316.04

ดอกเบี้ยรับ

677.84

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของ
มูลค่าโครงการ
ก�ำไรของส่วนงาน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
รายได้จากลูกค้าภายนอก

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

29,820.80

-

29,820.80

18.33

554.04

(554.04)

-

22.72

5.48

706.04

(674.52)

31.53

(380.35)

(5.48)

(42.29)

(428.12)

100.36

(327.76)

(136.30)

(14.67)

(0.56)

(151.53)

(14.33)

(165.86)

70.26
8,073.40

494.22

(28.47)

8,539.15

(1,142.52)

70.26
7,396.63

ธุรกิจอื่นๆ

รวมส่วนงานที่
รายงาน

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจบริหาร
อาคารและ
นายหน้าซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์

27,850.22

500.15

246.49

28,596.86

-

28,596.86

รายได้ระหว่างส่วนงาน

512.71

353.08

-

865.79

(865.79)

-

ดอกเบี้ยรับ

448.16

14.24

6.30

468.70

(447.99)

20.71

ดอกเบี้ยจ่าย

(668.19)

(3.37)

(40.37)

(711.93)

95.82

(616.11)

ค่าช้จ่ายส่วนกลาง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(127.47)

(14.09)

(0.24)

(141.80)

1.39

(140.41)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(954.34)

โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของ
มูลค่าโครงการ

17.65

-

-

-

-

17.65

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

2,938.78

6,866.21

510.74

(80.40)

7,296.55

(1,216.57)

6,079.98

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
รายได้จากลูกค้าภายนอก

ก�ำไรของส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวมส่วนงานที่
รายงาน

ธุรกิจอื่นๆ

รายได้อื่น

งบการเงินรวม

369.17

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(4,136.14)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(383.94)

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

1,929.07

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที่ ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

58,486.38

194.95

1,358.56

60,039.89

-

60,039.89

1,510.62

15.15

445.42

1,971.19

-

1,971.19

รายได้อื่น

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
การเพิม่ ขึ้นของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที่ ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

234.45
(3,737.96)

45,344.65

232.33

917.93

46,494.91

-

46,494.91

1,331.65

5.96

72.43

1,410.04

-

1,410.04

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกก�ำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า
2556
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ประเทศอื่น
รวม
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย

(หน่วย: ล้านบาท)
2555

28,225
372
28,597

29,821
29,821

6,183

4,775

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
ของกิจการ
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(หน่วย:ล้านบาท)

37. เครื่องมือทางการเงิน
37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค วามเสี่ ย งด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ลู ก หนี้ ก ารค้ า และเงิ น ให้ กู ้ ยื ม
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้
การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้า
ที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้
สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืม
ระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และ
หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ส ามารถแยกตามวั น ที่ ค รบก� ำ หนดหรื อ วั น ที่ มี ก ารก� ำ หนดอั ต รา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

รวม

- เงินลงทุนชั่วคราว
- ลูกหนี้การค้า
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค�้ำประกัน
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

-

-

-

1,921.48

193.58

2,115.06 1.50 - 3.10

36.14

-

-

-

-

-

36.14 1.60 - 2.85

-

-

-

-

-

44.52

6.66

-

-

-

-

-

42.80

-

-

-

1,921.48

238.10

44.52 -

1 - 5 ปี

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

รวม

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

3,550.00

-

-

-

-

-

3,550.00 3.60-4.05

- ตั๋วแลกเงิน

2,483.28

-

-

-

-

-

2,483.28 3.15-3.25

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

2,250.62

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

15,685.02

-

15,685.02 หมายเหตุ 22

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

- 12,950.88

-

-

-

-

12,950.88 หมายเหตุ 25

6,033.28 12,950.88

-

-

15,685.02

2,250.62

2,250.62 -

36,919.80
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
เมื่อทวงถาม ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

รวม

ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

30.14

-

-

-

2,883.63

490.64

3,404.41 1.50 - 3.30

- เงินลงทุนชั่วคราว

51.08

-

-

-

-

-

51.08 1.88 - 3.00

-

-

-

-

-

41.19

8.93

-

-

-

-

-

90.15

-

-

-

2,883.63

531.83

1,828.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,800.05

2,383.74

-

-

-

-

-

2,383.74 3.40 - 3.75

-

-

-

-

12,824.04

-

12,824.04 หมายเหตุ 22

998.36
5,210.10

5,971.27
5,971.27

-

-

12,824.04

1,800.05

6,969.63 หมายเหตุ 25
25,805.46

- ลูกหนี้การค้า

41.19 8.93 1.88 - 3.00
3,505.61

หนี้สินทางการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
- ตั๋วแลกเงิน

-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
เกินกว่า 5 ปี เมื่อทวงถาม ตามราคาตลาด

หนี้สินทางการเงิน

- เจ้าหนี้การค้า

สินทรัพย์ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค�้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
เกินกว่า 5 ปี เมื่อทวงถาม ตามราคาตลาด

งบการเงินรวม

- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

1,828.00 4.25 - 4.90
1,800.05 -

6.66 1.45-2.00
2,202.38
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(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

(หน่วย:ล้านบาท)

เกินกว่า 5 ปี เมื่อทวงถาม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

รวม

ร้อยละต่อปี

ภายใน 1 ปี
- ตั๋วแลกเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

- เงินกู้ยืมระยะยาว

- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
-

-

-

-

853.34

120.58

973.92 1.50 - 3.10

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

415.59

415.59 -

- เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

14,979.33

-

-

-

-

-

14,979.33

853.34

536.17

3,550.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,225.66

2,483.28

-

-

-

-

-

2,483.28 3.15 - 3.25

-

-

-

-

8,418.40

-

8,418.40 หมายเหตุ 22

6,033.28

12,950.88
12,950.88

-

-

8,418.40

1,225.66

12,950.88 หมายเหตุ 25
28,628.22

14,979.33 3.00 - 3.55
16,368.84

หนี้สินทางการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
- เจ้าหนี้การค้า
- ตั๋วแลกเงิน
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

3,550.00 3.60 - 4.05
1,225.66 -

(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
เกินกว่า 5 ปี เมื่อทวงถาม ตามราคา
ตลาด

1 - 5 ปี

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

2.03

-

-

-

1,916.71

492.22

2,410.96 1.50 - 3.30

- เงินลงทุนชั่วคราว

1.86

-

-

-

-

-

1.86 1.88 - 3.00

-

-

-

-

-

127.37

0.77

-

-

-

-

-

0.77 1.88 - 3.00

-

-

-

8,623.02

-

-

8,623.02 3.00 - 3.55

4.66

-

-

8,623.02

1,916.71

619.59

1,828.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,103.25

- ลูกหนี้การค้า
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค�้ำประกัน
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

127.37 -

11,163.98

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
เกินกว่า 5 ปี เมื่อทวงถาม ตามราคาตลาด

1 - 5 ปี

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

2,383.74

-

-

-

-

-

2,383.74 3.40 - 3.75

-

-

-

-

7,828.26

-

7,828.26 หมายเหตุ 22

998.36
5,210.10

5,971.27
5,971.27

-

-

7,828.26

1,103.25

6,969.63 หมายเหตุ 25
20,112.88

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการการให้กู้ยืมหรือกู้ยืมเงิน
เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ อย่ างไรก็ ต าม เนื่ อ งจากหนี้ สิ นที่ เป็ นสกุ ล เงิ นตราต่า งประเทศมี จ� ำ นวนไม่ เ ป็ น
สาระส�ำคัญและถึงก�ำหนดช�ำระในเวลาอันสั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ได้ ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมจากธนาคารในสกุลต่างประเทศ (2555:
3.25 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง
จ�ำนวน 4.47 ล้านและ 5.76 ล้าน ตามล�ำดับ) (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 53.58 บาทต่อ 1 ปอนด์และ 49.70
บาทต่อ 1 ปอนด์ ตามล�ำดับ)
37.2 มูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลู ก หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ ก ารค้ า  แสดงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยประมาณตามมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ แ สดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่าตามราคาตลาดหรือค�ำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่
เป็นที่ยอมรับทั่วไป หากกรณีไม่มีราคาตลาด
ค) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน
ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

หนี้สินทางการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
- เจ้าหนี้การค้า
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1,828.00 4.25 - 4.90
1,103.25 -
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
2556
2555
2556
2555
หนี้สินทางการเงิน
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

12,950.88

6,969.63

11,877.96

6,976.23

38. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ เงื่ อ นไขในสั ญ ญาเงิ น กู ้ ยื ม จากธนาคารและการออกหุ ้ น กู ้ ซึ่ ง ต้ อ งรั ก ษาระดั บ ของอั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น นี้
ให้ ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 (2555: 2.5 ต่อ 1) ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น
ทุนของบริษัทฯเพื่อใช้ ในการค�ำนวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วย หุ้นสามัญและก�ำไรสะสมหักด้วย
ส�ำรองก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.03:1.00 (2555: 1.58:1.00) และ
เฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.66:1.00 (2555: 1.29:1.00)
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่ ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการทุน

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
39.1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินตราต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทซึ่งชนิดของหุ้นกู้
อาจเป็นหุ้นกู้ ได้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว และมีอายุไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก
หุ ้ น กู ้ ใ นแต่ ล ะคราว ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯจะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2557
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
39.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
(10 สตางค์)

40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
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