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สารประธานกรรมการ
แม้วา่ ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมาจะเป็นปีทสี่ ถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพมากขึน้ แต่สถานการณ์เศรษฐกิจ
กลับยังคงมีการชะลอตัวเกิดขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ท�ำให้การขยายตัวของ
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ซึ่งภาครัฐเองได้ ให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการทางภาษี
เพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโต โดยได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์จากอัตราร้อยละ 2
และค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์จากอัตราร้อยละ 1 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.01 และการให้
ผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถน�ำราคาบ้านมาหักลดหย่อนในการค�ำนวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาได้เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปีได้เป็นอย่างดี
ปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการภายใต้การร่วมทุนกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส ซึ่งถือได้ว่า โครงการร่วมทุนนั้นได้รับผลตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย
โดยสามารถปิดการขายโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “เดอะ ไลน์” ทั้ง 3 โครงการ ได้ ในช่วง
เวลาที่เปิดขาย คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 11,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังท�ำให้บริษัทสามารถเปิดตลาด
ในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี อาทิ ฮ่องกงและไต้หวัน ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัทยังมีแผนที่จะเปิดตัว
โครงการภายใต้การร่วมทุนอีกอย่างต่อเนื่อง
การตอบแทนสูส่ งั คมยังคงเป็นเจตนารมณ์ทบี่ ริษทั ยังคงด�ำเนินอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และยังคงมุง่ เน้นไปยัง
การพัฒนาเยาวชนผ่าน 3 ด้านหลัก คือ สุขภาพ การศึกษา และกีฬา โดยมีพันธมิตรหลักคือ ยูนิเซฟ
ซึ่งผมขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่ได้ ให้ความสนับสนุนมาโดยตลอด
สุดท้ายนี้บริษัทคงไม่สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดจาก
ท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า สถาบันการเงิน สือ่ มวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ ให้การสนับสนุน
บริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป

โกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการ
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สารประธานอ�ำนวยการ
ปีนี้นับเป็นอีกปีที่บริษัทใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการด�ำเนินธุรกิจ เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวลง โดยในปีนี้บริษัทได้มุ่งเน้นการสร้างรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดผลก�ำไรที่ดี
ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับความส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถสร้างรายได้รวมสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์
ที่ 38,455 ล้านบาท ในด้านของค่าใช้จ่าย บริษัทยังคงด�ำเนินนโยบาย Engineer for Growth
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากร้อยละ 18.6 ของรายได้รวมในปี
2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 16.8 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึ่งบริษัทเองจะยังคงผลักดันนโยบายดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาระบบการท�ำงานที่ช่วยลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการท�ำงาน
ส�ำหรับปี 2558 แสนสิริสามารถสร้างรายรับรวม 38,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ
รายรับรวมในปี 2557 และมีก�ำไรสุทธิ 3,506 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 0.25 บาท โดยมีรายได้
มาจากธุรกิจหลักคือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ�ำนวน 35,152 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 91 ของรายได้รวม โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวจ�ำนวน 10,107
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายโครงการทัง้ หมด รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์
จ�ำนวน 1,996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด และ รายได้
จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมจ�ำนวน 23,048 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้จากการขาย
โครงการทั้งหมด
หลังจากการเพิม่ ทุนในช่วงปลายปี 2557 ทีผ่ า่ นมา ประกอบกับการทีบ่ ริษทั มีรายได้และก�ำไรเพิม่ สูงขึน้
ท�ำให้บริษทั มีภาระหนีส้ นิ ทีล่ ดต�ำ่ ลงอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีอตั ราหนีส้ นิ
ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนที่ 1.23 เท่า ซึง่ แสดงให้เห็นว่าบริษทั มีความแข็งแกร่งในด้านการเงินทีเ่ พิม่ มากขึน้
อย่างต่อเนื่อง
จากการปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงาน พร้อมกับความพยายามในการสร้างรายได้และผลก�ำไรอย่างต่อเนือ่ ง
ผมเชื่อว่า พนักงานและผู้บริหารทุกคนของแสนสิริต้องท�ำงานกันอย่างหนัก เพื่อให้บริษัทสามารถ
ก้าวหน้าไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผมในฐานะตัวแทนของบริษัทขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเท
ก�ำลังและความสามารถอย่างเต็มที่ และหวังว่าพนักงานทุกคนพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ากับการเติบโต
ของบริษทั เพราะในปี 2559 จะเป็นอีกปีทผี่ บู้ ริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องเหน็ดเหนือ่ ยกับการท�ำงาน
เพื่อให้แสนสิริเป็นผู้น�ำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงรายหนึ่งของประเทศไทย พร้อมกันกับการมุ่งเน้น
การตอบแทนคืนสู่สังคม อันจะน�ำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อภิชาติ จูตระกูล
ประธานอ�ำนวยการ
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

นายอภิชาติ จูตระกูล

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

นายเศรษฐา ทวีสิน

ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)

รองประธานกรรมการ /
ประธานอ�ำนวยการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ /
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายวันจักร์ บุรณศิริ

กรรมการ /
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

นายธงชัย จิรอลงกรณ์

นายพรทัต อมตวิวัฒน์

นายศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

นายศุภนิจ จัยวัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

นายเศรษฐา ทวีสิน
ประธานกรรมการ CSR

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ CSR

กรรมการอิสระ

รายงานประจ�ำปี 2558

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR)

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
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นายพรทัต อมตวิวัฒน์
กรรมการ CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่ ง แวดล้ อ มควบคู ่ ไ ปกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ทั้ ง การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และการด� ำ เนิ น งานกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสามารถบรรลุความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัท ในขณะเดียวกันยังแสดงออกถึงความใส่ใจต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุด
และทางคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบโดยตรงในการวางนโยบายของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
เป้าหมายที่วางไว้จะประสบผลส�ำเร็จ
จากกระบวนการคิดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของแสนสิริสามารถระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ที่ส�ำคัญได้หลายประเด็น เช่น การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
แสนสิ ริ ต ระหนั ก ว่ า การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ มุ ่ ง เน้ น ความต้ อ งการในปั จ จุ บั น จะประสบผลส� ำ เร็ จ ได้ นั้ น ต้ อ งมุ ่ ง เน้ น ไปที่
ความสามารถของคนรุ่นถัดไป นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท จึงค�ำนึงถึงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ คือ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย
และได้ริเริ่มความคิดดังกล่าวผ่านโครงการ “แสนสิริ โซเชี่ยล เช้นจ์” (Sansiri Social Change)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักการด�ำเนินธุรกิจที่เน้นการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นธรรม มีจริยธรรม
ในการบรรลุภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ทางบริษัทเคารพและด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เช่นเดียวกับยึดมั่นในกฎระเบียบส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน
ประชาชนทั่วไป และคู่ค้าทางธุรกิจได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งได้รับความส�ำคัญและผลประโยชน์ที่
เท่าเทียมกันอีกด้วย
บริษัทยึดมั่นในมาตรฐานและหลักการทั่วไปที่ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยง
การด�ำเนินการใดๆ ที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งในเชิงธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและการจารกรรม เช่นเดียวกับ
การละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
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คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จั ดตั้ ง คณะกรรมการความรั บผิ ดชอบต่ อ สั ง คม ชุ มชน และสิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น ในปี 2553
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการและกรรมการอิ ส ระอี ก สองท่ า น คณะกรรมการนี้ ร ายงานโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
คือการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการด้านกิจกรรมและการรณรงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด�ำเนินการด้านบรรษัทภิบาล
ของแสนสิริ จะรวมอยู่ในส่วน “การก�ำกับดูแลกิจการ”

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานธรรมาภิบาลและความโปร่งใส มีการวางโครงสร้างองค์กร
ให้ทุกระดับชั้นยึดถือปฏิบัติในเรื่องความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสามารถสร้างความมั่นใจ
ได้ ว ่ า เป้ า หมายทางธุ ร กิ จ จะประสบผลส� ำ เร็ จ มี ข อบเขตชั ด เจนที่ ส ามารถแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
กระบวนการท�ำงาน การรายงานและการอนุมัติ เพื่อให้การตรวจสอบและการถ่วงดุลอ�ำนาจสามารถด�ำเนินไปได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทส่งเสริมความซื่อสัตย์ ในหมู่พนักงาน และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ อีกทั้งยังมีระบบการท�ำธุรกรรมและการอนุมัติทางการเงินที่เหมาะสมและ
โปร่งใส และมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ป้องกันการทุจริตและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการท�ำธุรกรรมทั้งหมด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
แสนสิริมีนโยบายอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบต่อการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าลิขสิทธิ์ของบริษัท และปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น จากข้ อ บกพร่ อ งของสิ น ค้ า และบริ ก าร โดยบริ ษั ท มี ที ม งานและแผนกเฉพาะที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ทั้งการร้องเรียน การตรวจสอบ การแก้ ไขปัญหา และการติดตามความคืบหน้ากับทีมงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังมีการประเมินผลข้ามสายงานซึ่งช่วยให้ทุกข้อร้องเรียนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสมและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
กรณีที่ปัญหาได้ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของลูกค้า ถึงแม้ว่าระยะเวลาการรับประกันได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือ
ปั ญ หานั้ น อยู ่ น อกเหนื อ ขอบเขตการรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาก็ ต าม บริ ษั ท มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ใน
การพิจารณาอย่างจริงจังและหาทางออกที่ดีที่สุดส�ำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น การจัดการปัญหาน�้ำท่วม
ใหญ่ช่วงปี 2554 แสนสิริได้จัดตั้งทีมงานพิเศษและออกนโยบายฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหา เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการช่วยกลุ่มลูกค้าโดยไม่ค�ำนึงถึงระยะเวลาการรับประกันและขอบเขตของความรับผิดชอบตามสัญญา
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แสนสิ ริ เ ชื่ อ ว่ า บ้ า นไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งที่ อ ยู ่ อ าศั ย แต่ ค วรจะเป็ น สถานที่
ที่ทุกคนในครอบครัว ได้มีทุกวันที่รายล้อมไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และ
ความสบายใจ แสนสิ ริ จึ ง มุ ่ ง มั่ น ใส่ ใ จในการให้ บ ริ ก ารหลั ง การขาย และ
น� ำ เสนอสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละช่ ว ยเติ ม ประสบการณ์ ค วามสุ ข ให้ กั บ
การใช้ชีวิตของลูกบ้านและครอบครัว ผ่านทางกิจกรรมและสิทธิพิเศษต่างๆ
ที่ถูกคัดสรรมาโดยเฉพาะ ภายใต้ โครงการ “แสนสิริ แฟมิลี่” โดยสามารถ
เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.sansiri.com/family

พันธมิตรในการก่อสร้าง ได้จัดตั้ง “เดอะ กู้ด สเปซ” กว่า 21 แห่งในสถานที่ก่อสร้างของโครงการแสนสิริ ทั้งใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร พัทยา
ภูเก็ต และสงขลา

การเคารพสิทธิมนุษยชน
แสนสิริมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จากความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
(ตั้งแต่ปี 2553) แสนสิริได้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของเด็กในนโยบายและความคิดริเริ่มทางธุรกิจ
แรงงานเด็กและการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก
ข้ อ ตกลงระหว่ า งบริ ษั ท กั บ คู ่ ค ้ า และผู ้ รั บ เหมาได้ ร ะบุ อ ย่ า งชั ด เจนถึ ง การห้ า มใช้ แ รงงานเด็ ก และห้ า มแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็กในการด�ำเนินงานกับแสนสิริโดยเด็ดขาด ในข้อตกลงยังมีการระบุอีกด้วยว่าหากมีการละเมิด
ข้อตกลงนี้ บริษัทจะด�ำเนินการยกเลิกสัญญาการค้าหรือว่าจ้างกับทางคู่ค้าและผู้รับเหมาโดยทันที

บริ ษั ท ช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกในเรื่ อ งการเลื่ อ นชั้ น เรี ย น
ของเด็กต่างด้าวจาก “เดอะ กู้ด สเปซ” ไปยังการศึกษาใน
ระบบด้วยการสนับสนุนจากกระทรวง โรงเรียน และองค์กร
ที่ไม่ใช่ภาครัฐ (เอ็นจีโอ) โดยปี 2558 ได้ช่วยเหลือเด็กกว่า
40 คน เข้าเรียนที่ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ได้ เ ข้ า ถึ ง การรั บ วั ค ซี น ตามช่ ว งวั ย
โดยการท� ำ งานร่ ว มกั บ องค์ ก ารยู นิ เ ซฟ ประเทศไทย
องค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ “เดอะ กู้ด สเปซ” กลายเป็นกรณีศึกษาในการประชุมระดับโลกที่จัดขึ้นโดยสหประชาชาติและองค์การ
ยูนิเซฟ และได้ก�ำหนดมาตรฐานใหม่ส�ำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ความส�ำเร็จของโครงการ
มาจากความร่วมมือที่แท้จริง และจริงใจระหว่างพนักงานบริษัท คู่ค้า ผู้รับเหมา และองค์กรพัฒนาเอกชน ส�ำหรับ
การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ และครูส�ำหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้าง
บริษทั ตระหนักว่าการด�ำเนินโครงการอย่างยัง่ ยืน จ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุนจากผูร้ บั เหมารายย่อย
โดยเมื่อปี 2557 ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับเหมารายย่อยทั้ง 18 รายที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ และในปี 2558
บริษัทได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรในการก่อสร้าง เพิ่มขึ้นถึง 57 ราย

การคุ้มครองเด็กและการพัฒนาเด็ก
“เดอะ กู้ด สเปซ (The Good Space)” หรือพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กที่จัดตั้งอยู่ภายในสถานที่ก่อสร้างของ
โครงการแสนสิ ริ เป็ น การสนั บ สนุ น สิ ท ธิ ข องเด็ ก ในด้ า นการได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองและการพั ฒ นาบุ ต รหลานของ
คนงานก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติให้ ใช้พื้นที่ส�ำหรับการเรียนรู้และการเล่น แทนการวิ่งไปรอบๆ อย่าง
ไม่มีจุดหมายในพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ จากปี 2555-2558 บริษัทร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ
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สิทธิของเด็กและหลักการด�ำเนินธุรกิจ
ในปี 2557 แสนสิริได้บรรจุ “การประเมินผลกระทบต่อสิทธิ
เด็ก” โดยองค์การยูนิเซฟ เข้าไว้ ในระบบการประเมินนโยบาย
และกระบวนการของบริษัท โดยได้วางกลไกในการตรวจสอบ
และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ ของสิ ท ธิ เ ด็ ก
และหลักการด�ำเนินธุรกิจ (พัฒนาโดย UNICEF Save the
Children and Global Compact) เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
17
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ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง และในปี 2558 แสนสิริ มอบค�ำมั่นการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็น
ทางการ ให้แก่ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ ที่อาคาร
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ตอกย�้ ำ ปณิ ธ านอั น มุ ่ ง มั่ น ของแสนสิ ริ ใ นการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ ละพั ฒ นา
ความเป็นอยู่ของเด็กทั่วโลกอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Social Change”
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก
แสนสิริ เป็นภาคเอกชนที่สร้างมิติใหม่ในท�ำงานร่วมกับหน่วยงานในสหประชาชาติผ่านโครงการ Iodine Please
และ The Good Space อาทิ
1. United Nations Forum on Business and Human Rights in Geneva, Switzerland 2013
แสนสิริได้เป็นองค์กรที่เข้าแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรื่องสิทธิมนุษยชน
ในเรื่องสิทธิเด็ก การต่อต้านแรงงานเด็ก ที่เจนีวา
2. United Nations System Private Sector Focal Points Meeting 2013 “Building Partnerships
with National Companies”, in Geneva เป็นการประชุมเรื่องการท�ำงานระหว่างหน่วยงานในสหประชาชาติ
และภาคเอกชน โดยแสนสิ ริ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ บ รรยายเรื่ อ งบทบาทภาคเอกชนในมิ ติ ใ หม่ ผ่ า นโครงการ Iodine
Please และ Child Space in Construction sites ที่เจนีวา
3. UNICEF Child Rights and Business Workshop คุณเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิริ
ได้รับเชิญจากยูนิเซฟ ส�ำนักงานใหญ่ นิวยอร์ก ในการเข้าร่วมปราศรัยเรื่องบทบาทของภาคเอกชนกับสิทธิเด็ก
4. แสนสิริเป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับเชิญและมีส่วนร่วมในการประชุมนานาชาติระดับสูงของการประชุม
สมัชชา เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 25 ปีของการลงนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 2557 ที่นิวยอร์ก โดย
ได้ ให้เวทีบริษัทในการแบ่งปันความคิดริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทยัง
ได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติจากบริษัทข้ามชาติอื่นๆ เพื่อน�ำมาบูรณาการกับนโยบายและการด�ำเนินการของ
บริษัทด้านสิทธิมนุษยชนของเด็กอีกด้วย

ในปี 2557 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ประเทศเลบานอน เพื่อเยี่ยมชมการท�ำงาน
ของยูนิเซฟเกี่ยวกับเด็กที่ ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองในซีเรีย ในระหว่างการเยือนนี้ แสนสิริมีส่วนร่วม
ช่ ว ยเหลื อ โดยการแจกจ่ า ยชุ ด ยั ง ชี พ ที่ เ หมาะส� ำ หรั บ เด็ ก ในกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ภายหลั ง การเยื อ นแสนสิ ริ
ช่ ว ยกระตุ ้ น ให้ สั ง คมตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาที่ เ ด็ ก ในพื้ น ที่ ค วามขั ดแย้ ง ต้ อ งเผชิ ญ และบทบาทของภาคเอกชน
ในการยื่ น มื อ เข้ า ช่ ว ยเหลื อ และในปี 2558 แสนสิ ริ ไ ด้ รั บ เชิ ญ จากยู นิ เ ซฟ ร่ ว มเป็ น หนึ่ ง ในคณะมี เ ดี ย กรุ ๊ ป ที่
เข้ า เยี่ ย มพื้ น ที่ ตั้ ง แคมป์ ข องยู นิ เ ซฟ ภายหลั ง เกิ ดสถานการณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวรุ น แรงระดั บ 7.9 ในประเทศเนปาล
ใกล้เมืองกาฐมาณฑุอันเป็นเมืองหลวง แม้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจะก้าวหน้าไปมาก แต่เด็กหลายแสนคน
ยังคงต้องการที่อยู่อาศัย อาหารและน�้ำ ตลอดจนการเข้าถึงสุขอนามัยที่ดี การรักษาพยาบาล การศึกษา และ
การปกป้องคุ้มครอง โดยเด็กประมาณ 1,000,000 คน ที่ได้รับผลกระทบ ยังคงอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อแผ่นดินถล่มและน�้ำท่วม

โครงการ “เบส สตาร์ท”
กองทุนฉุกเฉินส�ำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ (เพื่อเด็กในวิกฤติทั่วโลก)
บริษัทได้บริจาคเงินปีละจ�ำนวน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ให้กับกองทุนฉุกเฉินส�ำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กหลายล้านคนในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม เช่น
สถานการณ์สู้รบในซีเรียและเซาท์ซูดาน แผ่นดินไหวในเนปาล พายุไซโคลนในวานูอาตู เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท
ยังอ�ำนวยความสะดวกในการบริจาคให้กับองค์การยูนิเซฟโดยการให้ ใช้พื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท และ
ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทอีกด้วย
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Best Start คือความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย แสนสิริ และองค์กรภาคีอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันในการท�ำงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมผลักดันให้สาธารณชนหันมาเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
เด็กเล็กในระดับปฐมวัย (Early Childhood Development – ECD) ช่วงอายุ 0-6 ปี หรือ ตั้งแต่อยู่ในท้อง
มารดาจนถึงเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยในปี 2558 ยูนิเซฟ ร่วมกับแสนสิริ ภาคี และเหล่าศิลปินคนดัง อาทิ
หนูดี-วนิษา เรซ, ญารินดา บุนนาค, บอย โกสิยพงษ์, สุหฤท สยามวาลา, โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล และ
นิ้วกลม-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ เปิดตัวโครงการ Best Start “หกปีแรกของชีวิต คือหกปีทองของเด็ก” จุดประกายให้
พ่อแม่และสังคมเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อผ่าน
www.beststartthailand.com และ Facebook : Beststartthailand ส่งผลให้ ยูนิเซฟ ประเทศไทย สามารถ
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ส่งมอบรายชื่อผู้สนับสนุนรณรงค์การลงทุนเพื่อเด็กปฐมวัยกว่า 5,000 คน ผ่านนายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุ ข และนางสายรุ ้ ง ใจอิ่ ม ผู ้ แ ทนจากกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
โดยมุ่งเป้าผลักดันนโยบายการลงทุนในเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนในระยะยาว

- บริ ษั ทจั ดให้ มีห้ อ งพั ก แม่ แ ละเด็ ก ภายในอาคารส� ำ นั ก งานสิ ริ ภิ ญโญ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ พ นั ก งานสามารถน� ำ บุ ต รหลาน
มาดูแลในช่วงปิดเทอมได้ และห้องส�ำหรับให้นมบุตรพร้อมทั้งตู้เก็บน�้ำนมแม่ที่ถูกสุขอนามัย ที่ อาคารรัชต์ภาคย์
และโรงงานพรีคาสท์
- การจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎระเบียบ มาตรฐาน ในการส่งเสริมสมดุลของชีวิต
การท�ำงานของพนักงาน โดยค�ำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA)

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
นโยบายด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องบริ ษั ท เป็ น ไปตามกฎหมายแรงงาน และยั ง ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ กั บ พนั ก งาน
นอกเหนือไปจากกฎระเบียบและข้อบังคับอีกด้วย ซึ่งรวมถึง
- นโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
- การฝึ ก อบรมพนั ก งานอย่ า งเป็ น ระบบ การประเมิ น ผลงานอย่ า งเป็ น ธรรมและโปร่ ง ใสเพื่ อ ความยุ ติ ธ รรมใน
การก�ำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนขั้นของพนักงาน
- การส่งเสริมสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยให้กับทุกส่วนงานไม่ว่าจะเป็นส�ำนักงานของบริษัท ส�ำนักงานขาย โรงงาน
ผลิต หรือสถานที่ก่อสร้างโครงการ
- การให้พนักงานกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
- การมอบส่ ว นลดค่ า เล่ า เรี ย นร้ อ ยละ 50 ที่ โ รงเรี ย นสาธิ ต พั ฒ นา ส� ำ หรั บ บุ ต รของพนั ก งาน โดยในปี 2558
มีพนักงานจ�ำนวน 7 ราย ได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว
- จากการส�ำรวจสถานการณ์ของเด็กและสตรีในประเทศไทยเมื่อปี 2555 ที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารยู นิ เ ซฟ พบว่ า มี เ ด็ ก จ� ำ นวนเพี ย งร้ อ ยละ 12 ที่ ไ ด้ รั บ นมแม่ อ ย่ า งเดี ย วในช่ ว ง
หกเดื อ นแรกของชี วิ ต แสนสิ ริ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของนมแม่ ที่ มี ต ่ อ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย จึ ง ส่ ง เสริ ม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนหลังคลอดในหมู่พนักงานหญิง ทั้งยังได้ริเริ่มจัด
ให้มีห้องให้นมแม่ที่ส�ำนักงานของบริษัททั้ง 2 แห่ง และได้ขยายไปยังโรงงาน และส�ำนักงานขายอีกด้วย
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แสนสิ ริ มุ ่ ง มั่ น ในการท� ำ ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น มีโครงการคอนโดมิเนียมหลายแห่งที่มีจ�ำนวนยูนิตมากกว่า 79 ยูนิต
ซึ่งตามข้อก�ำหนด แสนสิริและบริษัทย่อยในเครือต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEQA) ของ
ปี 2535 ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ในการนี้ แสนสิ ริ ไ ด้ ท� ำ งานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ บริ ษั ท ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาซึ่ ง ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นต่ อ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับ แสนสิริตรวจสอบความคืบหน้าและวิธีการด�ำเนินงานของโครงการที่อยู่อาศัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดและได้รับการอนุมัติจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม แสนสิริได้ริเริ่ม
การใช้เทคโนโลยีก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส�ำเร็จรูป
รวมทั้ ง ผนั ง และชิ้ น ส่ ว นอื่ น ๆ ซึ่ ง ผลิ ต ขึ้ น ที่ โ รงงานก่ อ นจะ
ถูกเคลื่อนย้ายและน�ำมาประกอบกันที่สถานที่ก่อสร้าง กุญแจ
ส�ำคัญของวิธีการการก่อสร้างนี้คือการใช้ “ก�ำแพงรับน�้ำหนัก”
เพื่อรองรับน�้ำหนักของอาคารแทนการใช้เสาและคาน นอกจากนี้
ท่ อ ประปาและสายไฟฟ้ า นั้ น ถู ก ฝั ง อยู ่ ใ นผนั ง คอนกรี ต ใน
ระหว่างกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การด�ำเนินการ
ก่อสร้างสามารถเริ่มต้นได้ทันทีหลังจากเคลื่อนย้ายคอนกรีตส�ำเร็จรูปไปยังสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งท�ำให้ระยะเวลา
การก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย และของเสียจากการก่อสร้างที่มีผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นลดลง อีกทั้งยังช่วย
รักษามาตรฐานคุณภาพอากาศในสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมใหม่และ
หลี ก เลี่ ย งการใช้ แ รงงานจ� ำ นวนมาก บริ ษั ท วางแผนจะใช้ เ ทคนิ ค การก่ อ สร้ า งส� ำ เร็ จ รู ป เพื่ อ ให้ ไ ด้ อั ต ราการผลิ ต
ที่ 42,000 ตารางเมตร หรือ 10 อาคารต่อปี ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างให้กลายเป็น 14 เดือน จากระยะเวลา
การก่ อ สร้ า ง 16-18 เดื อ นในปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซและของเสี ย จากการก่ อ สร้ า งลดลงตามไปด้ ว ย
แสนสิ ริ มี โ รงงานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นส� ำ เร็ จ รู ป ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ที่ 47 ไร่ และมี อั ต ราการผลิ ต สู ง สุ ด
ที่ 52,000 ตารางเมตรหรือ 150 หลังต่อเดือน
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
แสนสิริเข้าใจถึงความส�ำคัญของการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เช่นเดียวกับชุมชน แสนสิริได้พยายาม
ที่จะมีส่วนร่วมและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเด็ก
การมีส่วนร่วมของเยาวชน
การก�ำจัดของเสียและการรี ไซเคิล
การระบายน�้ำเสียจากโครงการอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน�้ำสาธารณะ หากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียด้อยประสิทธิภาพ
แสนสิริได้ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในแต่ละหน่วยที่อยู่อาศัย เพื่อให้น�้ำเสียจากแต่ละหน่วยผ่านกระบวนการบ�ำบัด
น�้ำเสียก่อนที่จะถูกระบายลงแหล่งน�้ำสาธารณะ
เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ของเสียจากการก่อสร้างมีปริมาณมากใน
แต่ละปี แสนสิริเล็งเห็นความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการรี ไซเคิลวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้
แสนสิริเชื่อว่าวิธีการยั่งยืนที่จะแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมนั้นเริ่มจากภายในองค์กรเสียก่อน

โครงการ “แสนสิ ริ อะคาเดมี่ ” ท� ำ การฝึ ก อบรมฟุ ต บอลให้ แ ก่ เ ยาวชนอายุ 7-15 ปี ในชุ ม ชนต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น
การส่งเสริมสิทธิการเล่นของเด็ก และยังส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยผู้ฝึกสอนมากความรู้
ความสามารถและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทั้งหมด 6 สาขาด้วยกัน ได้แก่ รามอินทรา
ประชาชื่น บางนา พุทธมณฑล อักษะและภูเก็ต ในปีที่ผ่านมา “แสนสิริ อะคาเดมี่ โปร” ได้มีการส่งทีมเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการ Chang Youth Invitation Cup 2015 พร้อมกับท�ำผลงานได้อย่างน่าประทับใจได้รางวัล
อันดับ 2 จากการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม นอกจากนั้นยังมีเยาวชนที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน
12 ปีไปเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลในรายการไซตามะคัพ ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

แสนสิริจึงได้พัฒนาโครงการ Zerowaste ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา จนในปี 2558 ได้เปิดตัว Earth Blox
อิฐมวลเบาที่เกิดจากการน�ำเศษจากอิฐมวลเบาเก่ามาขึ้นรูปใหม่ และน�ำกลับมาใช้ ในโครงการ ได้แก่ ช่องลมระบาย
อากาศ แผ่นทางเดินเท้า รอบโครงการ โดยสามารถลดปริมาณขยะที่จะรบกวนสิ่งแวดล้อม ได้ถึงร้อยละ 30 และ
สามารถประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างได้อีกด้วย นวัตกรรมชิ้นนี้ได้รับรางวัลระดับประเทศและชนะเลิศระดับโลก
จากเวที A+ Awards 2015 โดยได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการทั่วโลกในสาขา Stone and Concrete
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แนวราบและแนวสูง บมจ.แสนสิริ ได้ริเริ่มโครงการ Knowledge Sharing 2015 ร่วมกับ
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ เช่ น จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์  มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู ่ ใ นสาขาวิ ช าชี พ
การออกแบบและก่อสร้าง โครงการ Knowledge Sharing ประกอบด้วย การสัมมนา การเข้ากิจกรรม Real Estate Camp
การประกวดแบบ การสนับสนุ นทุนการศึกษา การเยี่ยมชมการก่อสร้างของโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้าง
มาตรฐานทางความรู้ ความคิด เปิดโลกทัศน์ ให้อนาคตบุคลากรทางการก่อสร้างและออกแบบของไทย ได้เรียนรู้
อย่างใกล้ชิดกับทีมสถาปนิก การตลาด และคณะผู้บริหาร
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การมีส่วนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือเด็ก
กิจกรรมเพื่อสังคมแสนสิริ มุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืน แสนสิริต้องการเข้าใจ
ปัญหาในทุกมิติ จึงร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยไม่เน้นหน่วยงานใดหน่วยงานเดียว โดยในปีที่ผ่านมา แสนสิริร่วมมือกับ
มูลนิธิเสริมกล้า มูลนิธิบ้านเด็ก และมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ในการช่วยเหลือเด็กที่ยากล�ำบาก
ในรู ป แบบต่ า งๆ อาทิ การสนับสนุ น ทุ น ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ เ สริ ม กล้ า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เด็ ก เยาวชนและผู ้ ด้ อ ยโอกาส
การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กแบบยั่งยืน เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยเน้นการเก็บส่วนหนึ่ง
ไว้กิน และปันอีกส่วนไว้ขาย เพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียน
รวมถึงสนับสนุนทุนเพื่อเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี นอกจากนี้ ยังสนับสนุนทุนให้แก่มูลนิธิบ้านเด็กและมูลนิธิ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เพื่อส่งเสริมการศึกษาส�ำหรับเด็กในไซต์ก่อสร้างในการว่าจ้างครูประจ�ำไซต์ รวมถึงเป็น
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ
และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
เรามุง่ มัน่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และสร้างประสบการณ์ทนี่ า่ รืน่ รมย์ให้กบั ผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกภาคส่วน ทัง้ ลูกค้าคูธ่ รุ กิจ
พนักงาน และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเลือกใช้บริการ

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 เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว
เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณ และพร้อมที่จะดูแลคุณทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป
เราจะด�ำเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการน�ำเสนอสินค้า
และการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งผู้ถือหุ้น
คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน
โดยเราพร้อมทีจ่ ะสรรหาสินค้าและบริการทีด่ ที สี่ ดุ ในทุกๆ ระดับ เพือ่ ตอบสนองต่อทุกๆ ตลาด ทัง้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

กลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน
ในปี 2558 แสนสิริยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ส�ำคัญ ดังนี้
• การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BTS
ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย 25 แห่ง มูลค่าโครงการรวมกว่า 1 พันล้านบาท ภายในเวลา 5 ปี
• การกลับมาเป็นผูน้ ำ� ทางการตลาดส�ำหรับตลาดคอนโดมิเนียมระดับบน ภายใต้แบรนด์ “เดอะ ไลน์” และ “เดอะ โมนูเมนต์”
• การรักษายอดขายในตลาดต่างจังหวัด ที่เน้นโครงการแนวราบเป็นหลัก โดยในปี 2558 แสนสิริเปิดตัวโครงการ
ทาวน์เฮาส์ โครงการแรกในจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชื่อโครงการ “ทาวน์ อเวนิว สองแคว”
• การเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากยิ่งขึ้น ผ่านการท�ำกิจกรรมการตลาดต่างประเทศ
• การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
• การด�ำเนินงานภายใต้แนวคิด “Engineer For Growth” เพื่อสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่เข้มแข็งและรองรับการเติบโต
ในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่ม
ความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
24
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เหตุการณ์ส�ำคัญในรอบปี
กุมภาพันธ์ 2558
• คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการเรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50
ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“BTSG”) เพิ่มอีก 1 บริษัท (JVCo2) จากเดิมที่มีอยู่แล้ว
1 บริษัท (JVCo1) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็น Exclusive Partner เพื่อร่วมกันพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย

พฤษภาคม 2558
• จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์)
• คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การเรื่ อ งการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ระหว่ า งบริ ษั ท แสนสิ ริ จ� ำ กั ด
(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SIRI”) และ BTSG เพิ่มอีก 7 บริษัท (JVCo3-JVCo9) เพื่อรองรับแผนการพัฒนา
โครงการที่พักอาศัยเพื่อขายในอีก 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ SIRI และ BTSG ถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 ในแต่ละบริษัท

กรกฎาคม 2558
• คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนต�ำแหน่งที่ว่างลง (แทน นายมานะ นพพันธ์) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม
2558 และแต่งตั้ง นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ให้เป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) แทน นายมานะ นพพันธ์ กรรมการ
คนเดิมที่ขอลาออกจากต�ำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

พฤศจิกายน 2558
• คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการเรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ระหว่าง
SIRI และ BTSG เพิ่มอีก 5 บริษัท (JVCo11-JVCo15) จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 10 บริษัท รวมเป็น 15 บริษัท เพื่อ
รองรั บ แผนการพั ฒ นาโครงการที่ พั ก อาศั ย เพื่ อ ขาย ภายใต้ สั ญ ญาข้ อ ตกลงกรอบความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ
(Strategic Alliance Framework Agreement)
อนึ่ง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ระหว่าง SIRI และ BTSG ที่จัด
ตั้งขึ้นแล้ว มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
2. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
3. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
4. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟว์ จ�ำกัด
5. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด
6. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด
7. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด
8. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด
9. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด
10. บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด
11. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
12. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด
13. บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

ตุลาคม 2558
• SIRI ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด (“นูโว ไลน์”) จาก BTSG เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
เป็นจ�ำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนที่เรียกช�ำระ
แล้วของนูโว ไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ นูโว ไลน์ เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ระหว่าง SIRI
และ BTSG อีกบริษทั หนึง่ ตามแผนการพัฒนาโครงการทีพ่ กั อาศัยเพือ่ ขาย ภายใต้สญ
ั ญาข้อตกลงกรอบความร่วมมือ
ทางธุรกิจ (Strategic Alliance Framework Agreement)
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โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและนโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
แสนสิริมีบริษัทในกลุ่ม อันประกอบด้วยแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยที่แสนสิริถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
รวมทัง้ บริษทั ร่วมทุน ตามทีแ่ สดงไว้ ในแผนภาพโครงสร้างเงินลงทุนของกลุม่ บริษทั โดยแบ่งการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ใน
ลักษณะการก�ำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ซึ่งสามารถจ�ำแนกตามนโยบายการลงทุน ได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อันประกอบด้วย
ก.
		
		
		
ข.

โครงการเพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ โฮม ออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ส�ำหรับทุกกลุ่มลูกค้า
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดต่างๆ ที่ส�ำคัญ (เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน แสนสิริได้เปิดโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป (พรีคาสท์)
เพื่อช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโครงการต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย
โครงการเพือ่ เช่า ในลักษณะของการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ในรูปแบบการขายสิทธิการเช่าให้แก่ลกู ค้า

2. กลุม่ ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจด้านการให้บริการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ได้แก่
•
		
		
		
•
•
•
•
•
•
		

ธุรกิจบริการด้านการบริหารและจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมบริการตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
(Brokerage Service) การบริหารด้านการขายโครงการ (Sales Management) บริการให้ค�ำปรึกษา
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Consultancy) และการบริหารและจัดการ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management)
ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)
ธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)
กิจการโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินงานภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”
กิจการบริหารงานด้านบุคลากรให้กับโรงเรียนสาธิตพัฒนา
ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์ส�ำหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร
ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่างๆ (Events Management) และงานวิวาห์ครบวงจร ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ

3. กลุ่มธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ แสนสิริได้ท�ำการจัดตั้ง Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

เพื่อเป็นฐานในการลงทุนในต่างประเทศ โดยมี Sansiri Guernsey (2009) Limited และ Sansiri Guernsey
(2015) Limited ด�ำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและ/หรือเพื่อเช่าในประเทศอังกฤษ
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85%

100%

100%

บจ. แปซิฟิค ชาเลนจ์
โฮลดิ้ง

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

100% บจ. เอส. ยู. เอ็น.
แมเนจเม้นท์

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวลฟ์
บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง โฟร์ทีน

50%

50%

บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ไนน์

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง เอท

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง เซเว่น

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ซิกซ์

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ไฟฟ์

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง โฟร์

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทรี

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทู

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง วัน

50%

50%

50%

50%

50%
บจ. ปภานัน

100%

50%

50%

50%

50%

50%

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ.บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (50:50)

50%

บจ. แสนสิริ เวนเจอร์

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้

บจ. พิวรรธนา

บจ. อาณาวรรธน์

บจ. ชนชัย

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

100% บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท

100% บจ.ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา
(ธุรกิจบริการให้ค�ำปรึกษาทาง
ธุรกิจและจัดการองค์กร)

100% บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
(กิจการโรงเรียน ในชื่อ
“โรงเรียนสาธิตพัฒนา”)

100% บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ
(ธุรกิจโรงแรม)

บมจ. แสนสิริ (ธุรกิจโรงแรม)

70%

บจ. คิวอีดบั เบิล้ ยู (ไทยแลนด์)
(ธุรกิจให้บริการจัดการ
กิจกรรมพิเศษต่างๆ
(Events Management)
และงานวิวาห์ครบวงจรทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ)

บจ. คิวที ไลฟ์สไตล์
100% (ธุรกิจบริการที่ปรึกษา
ด้านไลฟ์สไตล์ส�ำหรับ
บุคคลและลูกค้าองค์กร)

100% บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้
(ธุรกิจตรวจสอบอาคาร)

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
100% (ธุรกิจนายหน้า, บริหารงานขาย,
บริหารและจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย์)

ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

100%

100%

100%

หมายเหตุ
หมายถึง ถือหุ้นโดยตรง
หมายถึง ถือหุ้นโดยอ้อม

Sansiri Guernsey (2015) Limited
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Guernsey)
(ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ขายและ/หรือเพือ่ เช่าในประเทศอังกฤษ)

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

Sansiri Global Investment Pte.Ltd.
(Holding Company)
(ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ในประเทศสิงคโปร์)

ธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ

(ข อ้ มูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ / บริการ

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ขาย
- ประเภทบ้านเดี่ยว

ด�ำเนินการ
โดย

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2556

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2557

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2558

การถือหุ้น
ของบริษัท
(ร้อยละ) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

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

10,166

- ประเภททาวน์เฮาส์

SIRI, PLUS, -, 100,
PW, PPN, 100, 100,
AW
100

2,367

- ประเภทคอนโดมิเนียม

SIRI, RED,
AW, PW,
PPN, NED,
TOUCH,
PPS , SG

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

15,191

SIRI, SUN,
AW, RED,
PPN, NED,
QT, CC

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

84

0.3

23

0.1

22

0.1

SUN, CC

100, 100

42

0.1

54

0.2

42

0.1

SIRI, PW,
PLUS, QT,
TOUCH,
QEW

-, 100,
100, 100,
100,
70

500

1.7

606

2.1

1,432

3.7

SIRI, AW,
PPN, NED,
PPS, SPC,
SPS

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

246

0.9

237

0.8

304

0.8

เพือ่ ให้เช่า
- รายได้จากโครงการเพื่อเช่า

- รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
2) ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
- รายได้ค่าบริการธุรกิจ

- รายได้ค่าบริการอื่น

SIRI, AW,
PW, CC,
RED, NED,
PPS
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การถือหุ้น ประจำ�ปีสิ้นสุด ประจำ�ปีสิ้นสุด ประจำ�ปีสิ้นสุด
2556
2557
2558
ของบริษัท
(ร้อยละ) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

3) รายได้อื่นๆ
- ดอกเบี้ยรับ

โครงสร้างรายได้จ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2556-2558 มีดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ / บริการ

ด�ำเนินการ
โดย

35.1 11,492

38.9 10,107

26.3

21

0.1

15

0.1

48

0.1

66

0.2

75

0.3

98

0.3

127

0.4

185

0.6

215

0.6

- กำ�ไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

-

-

768

2.6

-

-

- กำ�ไรจากการขายที่ดิน

-

-

309

1.0

964

2.5

- กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

46

0.1

175

0.6

82

0.3

132

0.3

100.0 38,455

100.0

- รายรับค่าส่วนกลางหมู่บ้าน
- รายรับค่าเปลี่ยนสัญญาและยึดเงินจอง

- รายได้อื่น
รวมรายได้
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8.2

1,622

52.4 14,061

5.5

1,996

5.2

47.6 23,049

59.9

28,987

อัตราการเพิ่ม(ลด) ของรายได้ (%)
หมายเหตุ -

SIRI		
PLUS 		
CC		
SV		
PW		
AW		
RED		
PPN 		
NED 		
PCH		
SUN		
PPV 		
PPS
TOUCH		
SG
SPC
SPS
QT		
QEW 		

(3.7)
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง 		
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง 		
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง 		
หมายถึง 		
หมายถึง		
หมายถึง 		
หมายถึง 		
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100.0 29,527
1.9

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท เอส.ยู.เอ็น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
Sansiri Guernsey (2009) Limited
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด
บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
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30.2

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

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระดับราคา

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

ทาวน์เฮาส์ / ช็อปเฮาส์
/ โฮม ออฟฟิศ

คอนโดมิเนียม

> 10.10 ล้านบาทต่อยูนิต

> 7.10 ล้านบาทต่อยูนิต

> 200,000 บาทต่อตร.ม.

สูง

5.10-10.10 ล้านบาทต่อยูนิต 3.10-7.10 ล้านบาทต่อยูนิต

100,000-200,000 บาทต่อตร.ม.

ปานกลาง

2.51-5.10 ล้านบาทต่อยูนิต

1.20-3.10 ล้านบาทต่อยูนิต

60,000-100,000 บาทต่อตร.ม.
HIN
CHA AM - HUACHA
HIN AM - HUA CHA
AM - HUA HIN

ต�่ำ

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

CHA AM - HUA HIN
CHA AM - HUACHA
HIN AM - HUA HIN
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แสนสิ ริ พัฒ นาโครงการอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ ขายหลากหลายรู ปแบบภายใต้ แ บรนด์ ต ่ า งๆ โดยมี ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ช็อปเฮาส์ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ของแสนสิริในทุกระดับราคา ยังคงคุณภาพตามมาตรฐานของ
แสนสิ ริ ในปี 2558 แสนสิ ริ ไ ด้ เ น้ น การพั ฒ นาโครงการบ้ า นเดี่ ย ว เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการที่ อ ยู ่ อ าศั ย
แนวราบที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาคอนโดมิเนียมระดับบนในท�ำเลติดแนวรถไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ ใหม่
“เดอะ โมนูเมนต์” บริเวณสนามเป้า ถนนพหลโยธิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเรื่องที่อยู่อาศัย
ที่สะดวกสบายภายในเมือง นอกจากนี้ ในปี 2558 แสนสิริยังได้มีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้
บริษัทร่วมทุนระหว่างแสนสิริและบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BTS ภายใต้แบรนด์
“เดอะ ไลน์ ” ในท� ำ เลที่ มี ศั ก ยภาพ ติ ด แนวรถไฟฟ้ า ทั้ ง หมด 3 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการ “เดอะ ไลน์
จตุจักร-หมอชิต” “เดอะ ไลน์ ราชเทวี” และ “เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71” มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 10,642
ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถปิดการขายได้เรียบร้อยแล้ว
ส�ำหรับการขยายการพัฒนาโครงการไปยังจังหวัดต่างๆ ที่มีศักยภาพยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
โดยในจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค้ า ที่ ดี แสนสิ ริ มี ก ารลงทุ น พั ฒ นาโครงการแนวราบเพิ่ ม เติ ม อาทิ
การเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว “สราญสิริ โคราช” ในจังหวัดนครราชสีมา และ โครงการ “บุราสิริ สันผีเสื้อ”
ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารเปิ ด ตั ว โครงการทาวน์ เ ฮาส์ โครงการแรกในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ได้ แ ก่
โครงการ “ทาวน์ อเวนิว สองแคว” ทั้งนี้ ในปี 2558 แสนสิริเปิดตัวโครงการทั้งหมดรวม 11 โครงการ แบ่งเป็น
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน 7 โครงการ และโครงการในต่างจังหวัดอีกจ�ำนวน 4 โครงการ
1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
แสนสิริมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าซึ่งก่อให้เกิดรายรับอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ได้แก่
โครงการขายสิทธิการเช่า 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงการ ซัน สแควร์ สีลม ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ และโครงการ
บ้านแสนสิริ ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัย

2. ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
2.1 ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งด�ำเนินงานโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (“พลัส”) เป็นธุรกิจ
ที่ ส ่ ง เสริ ม กั น กั บ ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ขายได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยนอกจากจะสร้ า งความพึ ง พอใจ
ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่ครบวงจร ยังเป็นแหล่งกระแสรายรับที่ต่อเนื่องส�ำหรับแสนสิริ และเอื้ออ�ำนวยให้
แสนสิริสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดต่อไป โดยธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ (1) บริการตัวแทน
ซื้ อ ขาย เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละบริ ห ารงานขายโครงการ (2) การบริ ห ารจั ด การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ บบ
ครบวงจร ทั้ ง การบริ ห ารจั ด การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การอยู ่ อ าศั ย และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอาคาร
โดยมี โ ครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารงานจ� ำ นวน 185 โครงการ มี พื้ น ที่ บ ริ ห ารรวมทั้ ง สิ้ น
4.75 ล้ า นตารางเมตร (ข้ อ มู ล สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558) และ (3) บริ ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ทั้งก่อนเริ่มและระหว่างการด�ำเนินโครงการ โดยครอบคลุมด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ การส� ำ รวจและศึ ก ษาตลาด การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ท างการเงิ น นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ก าร
ตรวจสอบอาคาร ซึ่งด�ำเนินงานโดย บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
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2.2 ธุรกิจด้านการศึกษา
ปัจจุบัน แสนสิริประกอบกิจการโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มแหล่ง
รายได้จากกิจการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องแล้ว (Recurring Income) ยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยาย
ธุ ร กิ จ และสร้ า งผลประโยชน์ ร ่ ว ม (Synergy) กั บ ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องแสนสิ ริ เนื่ อ งจาก
โรงเรียนสาธิตพัฒนาตั้งอยู่ใกล้บริเวณโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริหลายแห่ง
2.3 ธุรกิจโรงแรม
ปัจจุบัน แสนสิริมีธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ประกอบด้วย “โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น หัวหิน”
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีห้องพักจ�ำนวน 46 ห้อง และ “โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล
คอลเลคชั่น เขาใหญ่” ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีห้องพักจ�ำนวน 56 ห้อง
2.4 ธุรกิจบริการอื่น
ปั จ จุ บั น แสนสิ ริ มี ธุ ร กิ จ บริ ก ารอื่ น ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ป รึ ก ษาด้ า นไลฟ์ ส ไตล์ ส� ำ หรั บ บุ ค คลและลู ก ค้ า
องค์ ก ร ซึ่ ง ด�ำเนิน งานโดยบริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด และ ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่า งๆ
(Events Management) และงานวิวาห์ครบวงจร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งด�ำเนินงานโดย
บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
1. การตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
ในปี 2558 แสนสิริมีการเปิดตัวโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ ประกอบไปด้วยโครงการบ้านเดี่ยว 6 โครงการ ทาวน์เฮาส์
1 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ ในระหว่างปี แสนสิริได้ท�ำกิจกรรมการตลาดเพื่อเน้นส่งเสริมการขาย
เป็นระยะ ในขณะที่สถานการณ์ตลาดยังมีความไม่แน่นอน
ในไตรมาสแรกของปี แสนสิรเิ ปิดโครงการในท�ำเลกรุงเทพฝัง่ ตะวันตก ซึง่ นับเป็นท�ำเลทีย่ งั มีความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยสูง
และมีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแสนสิริยังไม่มีโครงการในท�ำเลบริเวณนี้มากนัก ส่งผลให้
โครงการบ้านเดี่ยวเศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า ได้รับการตอบรับจากผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับโซน
กรุงเทพตอนเหนือ แสนสิริได้เปิดโครงการบ้านเดี่ยว สราญสิริ ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ โครงการ 2 ภายหลังจากที่
โครงการแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และอีกหนึ่งโครงการที่เปิดตัวในไตรมาสแรกคือทาวน์เฮาส์ ทาวน์ อเวนิว
สองแคว ที่จังหวัดพิษณุโลก
ภายหลังจากที่แสนสิริ ได้ประกาศร่วมทุนกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อปลายปี 2557
เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทคอนโดมิ เ นี ย มภายใต้ ก ารร่ ว มทุ น ดั ง กล่ า ว ในไตรมาสที่ 2
ของปี 2558 แสนสิริได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกชื่อ “เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต” โดยที่แบรนด์
“เดอะ ไลน์” เป็นคอนโดมิเนียมแบรนด์ ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเปิดตัวโครงการภายใต้การร่วมทุนดังกล่าว
ในระยะยาว และมี ก ารท� ำ การตลาดเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละดึ ง ความสนใจจากผู ้ บ ริ โ ภคภายในระยะเวลาก่ อ น
การเปิดขายไม่นาน แต่ความแข็งแกร่งของแบรนด์ แสนสิริ และ บีทีเอส รวมกันส่งผลให้ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต
สามารถปิดการขายได้ภายในสัปดาห์เดียวเท่านั้น
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 2 แสนสิริยังได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียม คือ เดอะ โมนูเมนต์ สนามเป้า ซึ่งตั้งอยู่ติด
สถานี ร ถไฟฟ้ า สนามเป้ า ถนนพหลโยธิ น นั บเป็ น คอนโดมิ เนี ย มระดั บพรี เมี ย มที่ จั บ กลุ ่ ม ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย เก่ า ในย่ า น
พหลโยธิน โครงการ เดอะ โมนูเมนต์ สนามเป้า สามารถปิดการขายได้ ในระยะเวลาอันสั้น โดยยังไม่ต้องท�ำ
การตลาดสร้างแบรนด์มากมายแต่อย่างใด เช่นเดียวกับการเปิดตัว “เดอะ ไลน์ จตุจักร หมอชิต”
ในไตรมาสที่ 3 แสนสิริเปิดโครงการบ้านเดี่ยวโครงการที่สอง คือโครงการ บุราสิริ สันผีเสื้อ ในจังหวัดเชียงใหม่
ภายหลังจากที่โครงการแรก เศรษฐสิริ สันทราย ที่เปิดมาในปีก่อนหน้านี้ ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยท�ำเล
สันผีเสื้อเป็นอีกท�ำเลที่มีศักยภาพ อีกทั้งตลาดในเซกเมนต์ บุราสิริ ยังเปิดกว้าง
การเปิดตัวโครงการภายใต้การร่วมทุนกับ บีทีเอส ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 นี้แสนสิริได้เปิดขาย
โครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71 ถึงแม้จะเป็นท�ำเลที่มีการแข่งขันสูง แต่ด้วยแนวทางการท�ำการตลาดล่วงหน้า
เพื่อให้ ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้ที่มีความต้องการจริง และพร้อมที่จะซื้อ ส่งผลให้ โครงการดังกล่าว ขายหมดในเวลา
อันรวดเร็วเช่นเดียวกัน
และในไตรมาสสุดท้าย การเปิดตัวโครงการภายใต้การร่วมทุนกับ บีทีเอส ยังได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดย
โครงการ เดอะ ไลน์ ราชเทวี สามารถขายหมดภายในระยะเวลา 2 วันหลังจากที่เปิดตัว สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ของทั้ง 2 องค์กรที่มีความพร้อมและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน ด้วยความส�ำเร็จจากการขาย
โครงการหมดอย่างรวดเร็วทุกโครงการที่เปิดในปีที่ผ่านมา
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นอกจากนี้ ยั งมี ก ารเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวระดับกลาง-ล่าง คือโครงการ คณาสิริ วงแหวน-ล�ำลูกกา และ
โครงการ สราญสิริ โคราช ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอของโครงการที่มีความหลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง
นอกเหนื อ ไปจากการเปิดโครงการใหม่แ ล้ว ในปี 2558 แสนสิริ ได้ท�ำกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย
โครงการพร้อมอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งโครงการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยใช้กลยุทธ์ ในการเข้าหาผู้บริโภค
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกบูธตามห้างสรรพสินค้าส�ำคัญในหัวเมืองใหญ่ และการใช้สื่อดิจิตัลที่สามารถพุ่งเป้า
ไปยังกลุ่มคนที่ต้องการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้สื่อขนาดใหญ่แต่อย่างใด
อีกส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญและนับเป็นความท้าทายในการท�ำการตลาดของปี 2558 คือการเปิดตลาดต่างชาติ จากเดิม
ที่ ต ลาดผู ้ ซื้ อ ต่ า งชาติ เ คยมี สั ด ส่ ว นที่ น ้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ ยอดขายทั้ ง หมดในแต่ ล ะปี ส� ำ หรั บ ตลาดต่ า งชาติ นี้
แสนสิ ริ ไ ด้ ตั้ ง เป้ า หมายเป็ น แผนระยะกลางถึ ง ยาวที่ ไ ด้ เ ริ่ ม ด� ำเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง ในเรื่ อ งของการท�ำ การตลาด
อย่างต่อเนื่องใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
ในปี 2558 แสนสิริ ได้จัดตั้งทีมขึ้นมารับผิดชอบตลาดนี้โดยเฉพาะ มีการแสวงหาตลาดด้วยการจับมือกับพันธมิตร
เอเจ้นท์ต่างชาติต่างๆ รวมทั้งการออกโรดโชว์ ในต่างประเทศ การพาตัวแทนเอเจ้นท์ต่างชาติเยี่ยมชมโครงการ
การท�ำกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างประเทศ และกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน
หอการค้าต่างประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ ในปีที่ผ่านมา สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 3,500 ล้านบาท
สูงกว่าปี 2557 กว่าร้อยละ 135 โดยสัดส่วนลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากทวีปเอเชียถึงร้อยละ 83
จากทวีปยุโรปร้อยละ 11 ทวีปอเมริการ้อยละ 4 และอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 2
ทั้งในเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบการร่วมทุนและการแสวงหาตลาดใหม่ๆ
อาทิ การเปิดตลาดต่างชาติเพิม่ ขึน้ นับว่าสอดคล้องกับความตัง้ ใจของแสนสิริ ทีจ่ ะสร้างพืน้ ฐานทีม่ นั่ คง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และขีดความสามารถให้แสนสิริเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว
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2. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปี 2558 ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย ต่อเนื่องจาก
ปีที่ผ่านมา ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ อีกทั้งสถาบันทางการเงินยังคงมีความเข้มงวดและ
ระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การลงทุนและการตัดสินใจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง
นอกจากนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านต้นทุน ซึ่งราคาที่ดิน ค่าแรง และราคาวัสดุ
ก่อสร้าง มีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกเช่นกัน อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย ยังมีปัจจัย
สนับสนุนที่ท�ำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 มีการปรับตัวไปในทางที่ดีข้ึน โดยในเดือน
ตุลาคม 2558 รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ มาตรการทางการเงิน คือ
มาตรการผ่อนปรนเรื่องการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ถูกธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย สามารถขอกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีวงเงินเบื้องต้น 1 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา
ด�ำเนินการใน 1 ปี มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการท�ำธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ปรับลดค่าธรรมเนียม
การโอนกรรมสิทธิ์ซื้อที่อยู่อาศัยและค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ จากร้อยละ 2 และร้อยละ 1 มาอยู่ที่
ร้อยละ 0.01 และมาตรการทางภาษี ซึ่งให้สิทธิ์ผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถน�ำวงเงิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่อยู่อาศัย มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นระยะเวลา 5 ปี
ส�ำหรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงปี 2559 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตใกล้เคียงกับปี 2558
และปรับตัวดีขึ้นหากไม่มีผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ว่า ใน
ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์จากรัฐบาลดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้กิจกรรม
การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยกลับมาดีขึ้น ผู้บริโภคจะมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
รวมถึงส่งผลให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์กลับมาลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน โดยเฉพาะในตลาดคอนโดมิเนียม
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตสูงตามการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าส่วนขยาย ส�ำหรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในอนาคต จะยังได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community
(AEC) ส่งผลให้การเติบโตของที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวไปสู่เมืองใหญ่ในต่างจังหวัด รวมถึง
การลงทุนจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน
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จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน สายไหม

ปทุมธานี

เมือง ธัญบุรี ล�ำลูกกา คลองหลวง หนองเสือ สามโคก
ลาดหลุมแก้ว

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก

ทิศใต้

บางกะปิ วังทองหลาง สะพานสูง คลองสามวา หนองจอก
มีนบุรี บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง สวนหลวง ห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

พระโขนง บางนา บางบ่อ ประเวศ

สมุทรปราการ

เมือง บางเสาธง บางพลี

กรุงเทพมหานคร

คลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน บางแค ทวีวัฒนา ธนบุรี
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางบอน บางพลัด ภาษีเจริญ
ราษฎร์บูรณะ หนองแขม

นนทบุรี

เมือง บางบัวทอง บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย ปากเกร็ด

นครปฐม

พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน ทุ่งครุ

สมุทรสาคร

เมือง กระทุ่มแบน

สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์ พระประแดง

นครปฐม

สามพราน

สถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยว
ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย 19,245 ยูนิต ลดลง
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2558 และลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของยูนิตเสนอขายใหม่ในบางพื้นที่ และการที่มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายในหลายโครงการ
ได้รับการตอบรับดี ส่งผลให้จ�ำนวนยูนิตเสนอขายรวมชะลอตัวลง โดยยูนิตเสนอขายในครึ่งหลังของปี 2558 มี
จ�ำนวนลดลงในหลายพื้นที่ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ยกเว้นพื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ พื้นที่ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือและทิศตะวันตก ที่มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 167 ร้อยละ 26 และร้อยละ 11 ตามล�ำดับ
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ร้อยละ

ทิศตะวันตก

แผนภาพ 1  จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย จ�ำนวนยูนิตขายได้ และร้อยละของยูนิตขายได้ ในตลาดบ้านเดี่ยว

7,841

กรุงเทพมหานคร

19,245

ทิศเหนือ

7,630

คลองเตย ดินแดง ดุสิต บางคอแหลม บางซื่อ บางรัก ปทุมวัน
ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ยานนาวา ราชเทวี วัฒนา
สัมพันธวงศ์ สาทร

21,474

กรุงเทพมหานคร

7,345

ชั้นใน กรุงเทพฯ

24,828

อำ�เภอ / เขต

5,548

จังหวัด

จ�ำนวนยูนิต

พื้นที่

ส�ำหรับยอดขายบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 และเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีจ�ำนวนยูนิตขายได้ทั้งสิ้น 7,841 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 41 ของ
จ�ำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงครึ่งแรกของปี 2558 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จาก
ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นหน้ า ดั ง แผนภาพ 1 เป็ น ผลมาจากมาตรการกระตุ ้ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากภาครั ฐ บาล
ผ่านการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดทะเบียนจ�ำนองเหลือร้อยละ 0.01 ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ยังคงไว้ที่ร้อยละ 1.5 และราคาน�้ำมันที่ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ยอดขายบ้านเดี่ยว
เพิ่มขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่ทางใต้และทิศเหนือ ซึ่งยอดขายลดลงสอดคล้องกับจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย
ที่ลดลง ประกอบกับโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นาน ยังมียอดขายไม่มากนัก ส่งผลให้ยอดขายชะลอตัวลง

23,627

สรุปสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2558
พื้นที่ส�ำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 6 บริเวณ ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้

15
10
5
0

0
ครึง่ ปีแรก

ปี 2557
ยูนิตเสนอขาย

ครึง่ ปีหลัง

ครึง่ ปีแรก
ยูนิตขายได้

ปี 2558

ครึง่ ปีหลัง

ร้อยละของยูนิตขายได้

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

หากพิจารณาจ�ำนวนยูนิตเสนอขายและยอดขายตามระดับราคา พบว่าบ้านเดี่ยวระดับราคา 3.00 - 4.99 ล้านบาท มี
จ�ำนวนยูนติ เสนอขายมากทีส่ ดุ อยูท่ ี่ 7,867 ยูนติ อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนยูนติ เสนอขายโดยรวมในครึง่ ปีหลังของปี 2558
ลดลงทุกระดับราคาเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ยกเว้นบ้านเดี่ยวระดับราคา 10.00 - 19.99 ล้านบาท ที่มี
จ�ำนวนยูนิตเสนอขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29 เป็นผลมาจากการที่ภาวะหนี้ครัวเรือนในกลุ่มรายได้ระดับกลาง-ล่าง ยังอยู่
ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโครงการในกลุ่มระดับบนมากขึ้น ในด้านยอดขาย
ครึ่งหลังของปี 2558 พบว่า ยอดขายบ้านเดี่ยวในเกือบทุกระดับราคาฟื้นตัวดีขึ้น โดยยอดขายบ้านเดี่ยวระดับราคา
20 ล้านบาทขึ้นไปเติบโตสูงที่สุดในตลาด ถึงร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รองลงมา ได้แก่
บ้านเดี่ยวในระดับราคา 10.00-19.99 ล้านบาท และระดับราคา 5.00-6.99 ล้านบาท ซึ่งเติบโตที่ร้อยละ 71 และ
41
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ร้อยละ 13 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม บ้านเดี่ยวระดับราคาต�่ำกว่า 3 ล้านบาท มียอดขายชะลอตัวลงร้อยละ 37 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากปริมาณจ�ำนวนยูนิตเสนอขายคงค้างในตลาดมีจ�ำนวนไม่มาก ประกอบกับ
การพัฒนาสินค้าใหม่ในระดับราคานี้เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากภาวะต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น ดังแผนภาพ 2
แผนภาพ 2 จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย และร้อยละของยูนิตที่ขายได้ โครงการบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล แบ่งตามระดับราคา

40,000

0
3.00-4.99 ล้านบาท 5.00-6.99 ล้านบาท 7.00-8.99 ล้านบาท 10.00-19.99 ล้านบาท 20 ล้านบาท ขึน้ ไป

ยูนิตเสนอขาย ครึ่งปีหลัง 2557
ยูนิตเสนอขาย ครึ่งปีแรก 2558
ยูนิตเสนอขาย ครึ่งปีหลัง 2558

ร้อยละของยูนิตขายได้ ครึ่งปีหลัง 2557
ร้อยละของยูนิตขายได้ ครึ่งปีแรก 2558
ร้อยละของยูนิตขายได้ ครึ่งปีหลัง 2558
ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

อย่างไรก็ดี ยูนิตเสนอขายคงค้างจ�ำนวน 11,404 ยูนิต คาดว่าจะต้องใช้เวลาดูดซับประมาณ 9 เดือน ส�ำหรับแนวโน้ม
ตลาดบ้านเดี่ยว คาดการณ์ว่าจะมียูนิตเสนอขายใหม่เข้าสู่ตลาดไม่ต�่ำกว่า 6,000 ยูนิต โดยคาดว่าจะเน้นการลงทุน
ในบ้านเดี่ยวระดับราคา 5.00-9.99 ล้านบาทมากขึ้น
สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์
ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมด 26,237 ยูนิต ลดลง
ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2558 และลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากจ�ำนวน
ยูนิตคงค้างที่เปิดขายมาเป็นเวลา 2-4 ปี สามารถขายได้จ�ำนวนมาก ท�ำให้จ�ำนวนยูนิตเสนอขายรวมในตลาดลดลง
ส่งผลให้จ�ำนวนยูนิตเสนอขายในครึ่งหลังของปี 2558 ลดลงในเกือบทุกพื้นที่ โดยพื้นที่ทางทิศเหนือลดลงสูงสุดที่
ร้อยละ 32 และทางทิศใต้ลดลงร้อยละ 28 เนื่องจากความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยของลูกค้ารายได้ปานกลางในพืน้ ที่นลี้ ดลง
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1,657
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ร้อยละ

ต�ำ่ กว่า 3 ล้านบาท

30

11,475

31

แผนภาพ 3 จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย จ�ำนวนยูนิตขายได้ และร้อยละของยูนิตขายได้ ในตลาดทาวน์เฮาส์

40

27,629

32

34

8,686

39

25,150

26

4,000

0

34

42

37
34

50

จ�ำนวนยูนิต

31

41

807
651
572

6,000

41
37

46

3,647
3,311
3,276

47
36

5,073

8,000

7,265
6,259

10,545
48

9,054
7,867

10,000

2,000

60

ร้อยละ

จ�ำนวนยูนิต

12,000

ค่อนข้างมาก ท�ำให้ผู้ประกอบการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไป อย่างไรก็ตาม พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ และพื้นที่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 105 และร้อยละ 27 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับยอดขายทาวน์เฮาส์ในช่วงครึง่ หลังของปี 2558 มีจำ� นวน 12,366 ยูนติ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จากครึง่ แรกของปี 2558
และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า ดังแผนภาพ 3 เป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่
เริม่ คลีค่ ลายอย่างต่อเนือ่ งจากปี 2557 อีกทัง้ ยังมีปจั จัยสนับสนุนจากรัฐบาลด้านมาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ
รวมถึงการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.5 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ยอดขายทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้นในเกือบ
ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศตะวันออก ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 72 เนื่องจากจุดเด่นด้านท�ำเลที่สามารถเข้าถึง
ศูนย์กลางธุรกิจได้อย่างสะดวก ประกอบกับการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (ส่วนต่อขยาย) มีความคืบหน้ากว่า
ร้อยละ 60 อย่างไรก็ตาม พืน้ ทีท่ างทิศใต้และทิศเหนือ มียอดขายลดลงทีร่ อ้ ยละ 65 และร้อยละ 23 ตามล�ำดับ เนือ่ งจาก
ความต้องการที่อยู่อาศัยไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆ ที่มีรถไฟฟ้ารองรับในปัจจุบัน รวมถึงพื้นที่ที่มีความคืบหน้าด้านการพัฒนา
เส้นทางรถไฟฟ้าและพืน้ ทีท่ มี่ กี ำ� หนดการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าอย่างชัดเจน

10

0

0
ครึง่ ปีแรก

ครึง่ ปีหลัง

ปี 2557
ยูนิตเสนอขาย

ครึง่ ปีแรก
ยูนิตขายได้

ปี 2558

ครึง่ ปีหลัง

ร้อยละของยูนิตขายได้

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

หากพิจารณาจ�ำนวนยูนติ เสนอขายและยอดขายตามระดับราคา พบว่าในช่วงครึง่ หลังของปี 2558 ทาวน์เฮาส์ระดับราคา
1.00-2.99 ล้านบาท ยังคงมีจำ� นวนยูนติ เสนอขายมากทีส่ ดุ อยูท่ ี่ 17,060 ยูนติ รองลงมาได้แก่ ทาวน์เฮาส์ระดับราคา
3.00-4.99 ล้านบาท มีจำ� นวนยูนติ เสนอขายอยูท่ ี่ 7,343 ยูนติ เติบโตขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 9 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ซึง่ มียอดขายเพิม่ สูงสุดทีร่ อ้ ยละ 15 เนือ่ งจากกลุม่ ผูบ้ ริโภคในระดับราคาดังกล่าว ได้กลับมาใช้จา่ ยในระบบเศรษฐกิจมากขึน้
หลังจากทีภ่ าครัฐเร่งฟืน้ ฟูเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่างๆ ตลอดช่วงปี 2558 ทีผ่ า่ นมา ในขณะทีท่ าวน์เฮาส์ระดับราคาต�ำ่ กว่า
1 ล้านบาทมีจำ� นวนยูนติ เสนอขายลดลงถึงร้อยละ 95 คาดว่าเป็นผลจากราคาทีด่ นิ ทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับต้นทุนการพัฒนา
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โครงการปรับตัวสูงขึน้ เป็นระยะ การพัฒนาโครงการจึงท�ำได้ยากขึน้ อีกทัง้ ยอดขายในระดับราคาดังกล่าว ลดลงทีร่ อ้ ยละ
22 เนือ่ งจากท�ำเลทีต่ ง้ั อยูไ่ กลจากใจกลางเมือง ท�ำให้ ไม่ตอบสนองความต้องการของกลุม่ ผูบ้ ริโภค ดังแผนภาพ 4
แผนภาพ 4 จ�ำนวนยูนิตเสนอขายและร้อยละของยูนิตที่ขายได้ โครงการทาวน์เฮาส์ ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ตามระดับราคา
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ครึง่ ปีแรก

ส�ำหรับแนวโน้มตลาดทาวน์เฮาส์ ในอนาคต คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 จะมีจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย
ใหม่ไม่ต�่ำกว่า 10,000 ยูนิต ส�ำหรับจ�ำนวนยูนิตเสนอขายคงค้างในปัจจุบันจ�ำนวน 13,000 ยูนิต คาดการณ์ว่า
จะใช้เวลาในการดูดซับประมาณ 7 เดือน
สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียม
ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงครึง่ หลังของปี 2558 มีจำ� นวนยูนติ เสนอขายคอนโดมิเนียมอยูท่ ี่ 78,388
ยูนิต ลดลง 8,373 ยูนิต หรือร้อยละ 10 จากช่วงครึ่งแรกของปี 2558 และลดลง 3,496 ยูนิต หรือร้อยละ 4 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของยูนิตเสนอขายใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 เพื่อระบายยูนิตเสนอขาย
คงค้างในตลาด โดยพื้นที่พญาไทและพื้นที่พหลโยธิน มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายลดลงสูงสุด 2 ล�ำดับแรก โดยลดลง
ร้อยละ 65 และร้อยละ 50 ตามล�ำดับ ในขณะที่พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (เพลินจิต-ชิดลม และสีลม-สาทร) และพื้นที่
นนทบุรีมีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายเพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า เนื่องจากมีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายคงค้างในตลาดจ�ำนวนมาก
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ในด้านยอดขายโดยรวมของตลาดคอนโดมิเนียมในครึ่งหลังของปี 2558 มีจ�ำนวน 28,179 ยูนิต ลดลง 7,304 ยูนิต
หรือร้อยละ 21 จากช่วงเดียวกันเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2558 และลดลงร้อยละ 14 หรือ 4,613 ยูนิต เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ดังแผนภาพ 5 เนื่องจากปัญหาหนี้สินครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงและความเข้มงวดใน
การปล่อยสินเชื่อต่อกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง-ต�่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักในตลาด ส่งผลให้ยอดขายชะลอตัว แม้ ใน
ช่วงปลายปี 2558 จะมีมาตรการภาครัฐมาสนับสนุน โดยเฉพาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจ�ำนอง
ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวสามารถกระตุน้ ยอดขายได้เพียงบางส่วน
เท่านัน้ เนือ่ งจากคอนโดมิเนียมทีส่ ร้างเสร็จทันช่วงเวลาดังกล่าว มีสดั ส่วนเพียงเล็กน้อย ทัง้ นี้ เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 พบว่ายอดขายลดลงเกือบทุกพื้นที่ โดยพื้นที่พหลโยธินและพื้นที่พญาไทลดลงสูงสุดที่ร้อยละ 78
และร้อยละ 74 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม พบว่าพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (เพลินจิต-ชิดลม และสีลม-สาทร) ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 98 จากการเสนอขายคอนโดมิเนียมระดับบน ส่งผลให้ภาพรวมยอดขายในโซนพื้นที่ชั้นในเติบโตขึ้น
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ด้านราคาเฉลีย่ ต่อตารางเมตรของคอนโดมิเนียมในครึง่ หลังของปี 2558 พบว่าคอนโดมิเนียมในระดับราคา 70,000-99,999
บาทต่อตารางเมตร และกลุม่ ราคา 50,000-69,999 บาทต่อตารางเมตร มีจำ� นวนยูนติ เสนอขายสูงสุด 2 ล�ำดับแรก
คิดเป็นร้อยละ 34 และร้อยละ 26 ของจ�ำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมด ตามล�ำดับ ดังแผนภาพ 6 ในด้านการเติบโตของ
จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย พบว่าจ�ำนวนยูนิตเสนอขายในกลุ่มราคามากกว่า 199,999 บาทต่อตารางเมตร เติบโตขึ้นสูงสุด
ถึงร้อยละ 63 ในขณะเดียวกัน มียอดขายทีเ่ ติบโตขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 8 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า ส่วนกลุม่ ราคา
70,000-99,999 บาท ต่อตารางเมตร มียูนิตเสนอขายและยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เป็นผลมาจาก
การเสนอขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ในพื้นที่ชั้นนอก ตามแนวรถไฟฟ้าส่วนขยาย ที่เน้นพัฒนาโครงการแนวสูง
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จ�ำนวนยูนิตค่อนข้างมาก ส่งผลให้ยอดขายคอนโดมิเนียมในระดับราคาดังกล่าว เติบโตขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกัน
จากปีก่อนหน้า ดังแผนภาพ 6 ส�ำหรับราคาเสนอขายเฉลี่ยทั้งตลาดอยู่ที่ 101,996 บาทต่อตารางเมตร ใกล้เคียงกับ
ช่วงครึ่งแรกของปี 2558 และเติบโตขึ้นร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่สุขุมวิทเติบโตสูงสุดที่
ร้อยละ 20 มาอยู่ที่ 161,055 บาทต่อตารางเมตร
แผนภาพ 6 จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย และร้อยละของยูนิตที่ขายได้ โครงการคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ตามระดับราคา
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ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2559 คาดการณ์วา่ จะยังทรงตัวใกล้เคียงกับช่วงหลังของปี 2558 ถึงแม้จะ
ได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ การคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ทรี่ อ้ ยละ 1.5 และ
มาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ยังมีปจั จัยด้านปัญหาหนีส้ นิ ภาคครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ประกอบกับมี
จ�ำนวนยูนติ คงค้างในตลาดอีกจ�ำนวน 50,209 ยูนติ ตลอดจนจ�ำนวนยูนติ เสนอขายใหม่ทจี่ ะเข้าสูต่ ลาดในอนาคตประมาณ
52,000 ยูนติ ซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้ตลาดชะลอตัว
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
1. การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ
ในการคัดเลือกท�ำเลที่ดินส�ำหรับพัฒนาโครงการ แสนสิริมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาที่ดิน
ซึ่ ง มี แ หล่ ง ข้ อ มู ล จากเครื อ ข่ า ยนายหน้ า บริ ษัท พลั ส พร็ อ พเพอร์ ตี้ จ� ำ กั ด การส� ำ รวจโดยที ม งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้เพิ่มช่องทางในการเปิดรับข้อมูลที่ดิน
ผ่านการติดต่อทางเว็บไซต์ของแสนสิริ รวมไปถึงการติดต่อผ่านระบบ Call Centre นอกจากนี้ทางแสนสิริยังเปิด
รั บ ข้ อ มู ล ที่ ดิน จากนายหน้ า ทั่ ว ไป ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น บริ ษั ท ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
การมองหาที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการตามนโยบายของบริษัท และมีการจัดเก็บข้อมูลนายหน้าไว้เพื่อ
ความรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนา
โครงการผ่านการท�ำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นๆ ได้แก่ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ส�ำนักกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการและฝ่ายการตลาด เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภทที่อยู่อาศัย
ที่เหมาะสมกับท�ำเลที่ตั้งนั้นๆ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียมหรืออาคารพาณิชย์ โดยฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
และส�ำนักกฎหมาย จะพิจารณาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย เช่น การก�ำหนดความสูงของอาคาร ระยะห่างของ
โครงการจากถนน (Set back) เป็นต้น ส่วนฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะพิจารณาลักษณะที่ดิน ณ ท�ำเล
ที่ก�ำหนด ให้มีการจัดวางผังโครงการที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ทางกฎหมาย และฝ่ายพัฒนาโครงการ
จะพิจารณาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างโครงการ การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจากผังโครงการที่ก�ำหนด
นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจ�ำเป็นต้องประมาณการยอดขายโดยใช้ข้อมูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
หรื อ การส� ำ รวจตลาดใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย� ำ ในการคาดการณ์ แ ละก� ำ หนดราคาขายให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ ในปัจจุบัน

2. การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แสนสิริมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่โปร่งใส และรัดกุม เพื่อให้ ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้มาตรฐานสูง
ตามที่ก�ำหนดไว้ โดยในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แสนสิริจัดให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายวัสดุก่อสร้าง และ
เครือ่ งตกแต่งหลายรายการ เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพได้ การจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้างจากผูผ้ ลิตโดยตรง
ในปริมาณมาก ท�ำให้แสนสิริได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้ แสนสิริยังมีแผนรองรับความผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยก�ำหนดราคาส่งมอบล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคา และก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบในการดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละหมวดที่ส�ำคัญอย่างใกล้ชิด
ส� ำ หรั บโครงการบ้ า นเดี่ ย ว และทาวน์ เฮาส์ แสนสิ ริ จ ะท� ำ การจั ดซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งจากผู ้ ผลิ ต โดยตรง ซึ่ง คิ ด เป็ น
ประมาณร้อยละ 40-45 ของต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริจะท�ำการจัดซื้อ
วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งบางรายการที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการประหยั ด ต่ อ ขนาดเอง และจะว่ า จ้ า งผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
เพียงรายเดียว โดยท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้
แสนสิริยังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการควบคุมคุณภาพ โดยแสนสิริมีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่
โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บประเมิ น ก�ำ ลั ง ผลิ ต และศั ก ยภาพในการจั ดหาวั ต ถุ ดิบ ในราคาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ผู ้ ค้ า จะสามารถจั ดหาวั ส ดุ ได้ ตรงตามมาตรฐาน ตามปริ มาณที่ ก� ำ หนด และสามารถส่ งมอบภายในระยะเวลาที่
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ก�ำหนด โดยจะท�ำการประเมินผลงานของผู้ค้าแต่ละรายทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  ผู้ค้ารายนั้นยังคง
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนดไว้และมีการให้รางวัลแก่คู่ค้าที่มีผลการท�ำงานที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส� ำ หรั บ การก่ อ สร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย และสาธารณู ป โภคของโครงการ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
การระบายน�้ำเสียของโครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบท�ำให้เกิดน�้ำเสียต่อแหล่งน�้ำสาธารณะได้ หากโครงการไม่มี
ระบบการบ�ำบัดน�้ำเสียที่ดีและเป็นมาตรฐานเพียงพอ ทั้งนี้ แสนสิริได้จัดให้มีระบบการก�ำจัดน�้ำเสียในบ้านแต่ละ
หลังที่สร้างขึ้น โดยน�้ำเสียจากบ้านแต่ละหลังจะได้รับการบ�ำบัดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางสาธารณะ เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบต่อแหล่งน�้ำสาธารณะ

3. การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
การจั ด หาผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ ส ามารถส่ ง มอบงานที่ มี คุ ณ ภาพดี ไ ด้ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ
แสนสิ ริ คั ด เลื อ กผู ้ รั บ เหมาโดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ประกอบกั บ ความสามารถของผู ้ รั บ เหมาใน
การด� ำ เนิ น งานภายใต้ ง บประมาณและมาตรฐานที่ แ สนสิ ริ ก� ำ หนด ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาโครงการบ้ า นเดี่ ย วและ
ทาวน์เฮาส์ แสนสิริจัดหาผู้รับเหมารายย่อยหลายรายในการด�ำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นใน
การปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างให้ตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที ส�ำหรับโครงการ
คอนโดมิเนียม แสนสิริว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวและท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ท�ำให้แสนสิริสามารถ
ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ แสนสิริยังมีระบบในการควบคุมการด�ำเนินงานก่อสร้างให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด และมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย ปัจจุบันแสนสิริมี
ผู้รับเหมาที่มีศักยภาพสูงและสามารถปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดมากกว่า 70 ราย

4. เทคโนโลยีในการก่อสร้าง
เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบผนังคอนกรีตส�ำเร็จรูป (ระบบพรีคาสท์) เป็นระบบการก่อสร้างที่น�ำมาใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบันส�ำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์  เทคโนโลยีดังกล่าวมีจุดเด่นอยู่หลาย
ประการ อาทิ ความแข็งแรงของโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมที่สามารถต้านทานต่อแรงกระท�ำจากภายนอก เช่น
แรงจากลม พายุ หรือแผ่นดินไหว ได้ดีกว่าโครงสร้างเสาคาน-ผนังก่ออิฐ ที่นิยมใช้ ในการก่อสร้างทั่วไป ช่วยควบคุม
คุณภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีและมีความสม�่ำเสมอทัดเทียมมาตรฐานสากล ท�ำให้สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
อีกทั้งเป็นการลดการพึ่งพาแรงงาน ท�ำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมถึงเป็นการเพิ่มรอบทางธุรกิจและเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ปัจจุบันโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปของแสนสิริ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศเยอรมนี
ได้เปิดด�ำเนินการอย่างเต็มรูปแบบทัง้ 2 โรงงาน ด้วยอัตราการผลิตสูงสุดประมาณ 500,000 ตารางเมตรต่อปี ครอบคลุม
ทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างคอนกรีตส�ำเร็จรูป ส�ำหรับบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ หรืออาคารพาณิชย์ ด้วยความพร้อมในระบบ
การบริหารจัดการและบุคลากรที่ครบวงจร แสนสิริยังได้ขยายผลิตภัณฑ์ (Product Variations) ไปยังชิ้นส่วนส�ำเร็จ
รูปอื่นๆ ที่ต้องใช้ ในการพัฒนาโครงการ เช่น รั้วโครงการ รั้วบ้าน แผ่นปูทางเท้า และคันหินคอนกรีตอีกด้วย
นอกจากนี้ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป ยังได้ด�ำเนินการผลิตผนังภายนอกอาคาร (Facade Precast)
ให้กับโครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริเป็นจ�ำนวนหลายโครงการ และในปี 2559 โรงงานได้เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการผลิต FaÇade Precast ให้กับโครงการ “เดอะ ไลน์” (The LINE) และ “เดอะ โมนูเม้นต์”
(The Monument) และได้ศึกษาระบบก่อสร้างส�ำหรับคอนโดมิเนียมแนวราบ คือ ระบบ Fully Precast เพิ่มเติม
ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มและแพร่ ห ลายในต่ า งประเทศ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน
ส�ำหรับการเลือกซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม แสนสิริได้เลือก
ซื้ อ ที่ ดิน ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง เหมาะแก่ ก ารพั ฒ นาในราคาที่ เ หมาะสม ส� ำ หรั บ ปี ที่ ผ ่ า นมา ในการพั ฒ นาโครงการ
คอนโดมิเนียม แสนสิริจะเลือกท�ำเลที่อยู่ใจกลางเมือง ตามเส้นทางแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน
โดยพิจารณาทั้งเส้นทางที่เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว และเส้นทางที่จะเปิดบริการต่อไปในอนาคต รวมไปถึงย่านชุมชน
และเมืองส�ำคัญต่างๆ ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริให้ความส�ำคัญเรื่องการอยู่อาศัย
ที่สะดวกสบาย และการเดินทางที่คล่องตัวในชีวิตประจ�ำวัน บริษัทจึงจัดหาที่ดินบริเวณที่สามารถเดินทางเข้าถึง
ใจกลางเมืองและแหล่งงานได้อย่างสะดวก เช่น ท�ำเลบริเวณถนนกาญจนาภิเษก และบริเวณจุดเชื่อมทางด่วนต่างๆ
อย่ า งไรก็ ดี แสนสิ ริ ยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งในการไม่ ส ามารถหาที่ ดิน มาพั ฒ นาโครงการได้ ทั้ ง จากการเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
อย่างรวดเร็วของราคาที่ดิน และการแข่งขันที่สูงขึ้นของเหล่าผู้ประกอบการ แสนสิริได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยมี
นโยบายที่จะซื้อที่ดินเก็บส�ำหรับที่ดินที่มีแนวโน้มปรับราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในด้านต้นทุน
ที่ดิน โดยจะน�ำมาพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ภายในระยะเวลา 2-3 ปี และน�ำมาพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมภายในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายนายหน้าสรรหาที่ดิน ทั้งนายหน้าบุคคล
และนายหน้าบริษัท ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงนายหน้าท้องถิ่น ซึ่งจะมีความเข้าใจในพื้นที่
ได้ดี และเพื่อเปิดโอกาสให้นายหน้าและผู้ประสงค์จะขายที่ดินอื่นๆ สามารถติดต่อกับแสนสิริได้ โดยตรง แสนสิริ
ได้เปิดช่องทางการรับข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของแสนสิริ (www.sansiri.com) และทาง Call Centre หมายเลข
1685 อีกด้วย นอกจากนี้ แสนสิริยังมี “บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีประสิทธิภาพ
และถือเป็นฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ส�ำคัญ ด�ำเนินงานทั้งในด้านการขายและการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจน
การเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำงานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแสนสิริในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
อสังหาริมทรัพย์

แสนสิริได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยในส่วนของการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แสนสิริจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางรายการ
จากผู้ผลิตโดยตรง โดยจัดให้มีการประกวดราคา เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ มีการทดสอบคุณภาพวัสดุ เลือกราคา
ที่เหมาะสมที่สุด และก�ำหนดราคาส่งมอบวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุ
ก่ อ สร้ า ง รวมทั้ ง การหาพั น ธมิ ต รทางการค้ า ที่ ม ากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของโครงการต่ า งๆ ทั้ ง นี้ แสนสิ ริ
ได้รับประโยชน์จากการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณมาก (Economies of Scale) ท�ำให้มีอ�ำนาจต่อรองกับผู้ผลิต
ในการก�ำหนดราคามากขึ้น ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและโครงการทาวน์เฮาส์ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เสาเข็ม
หลังคา อลูมิเนียม เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 45 ของต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งได้ ใช้วิธีเดียวกัน
นี้ ใ นการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งหลายรายการส�ำ หรั บ โครงการคอนโดมิ เ นี ย มด้ ว ยเช่ น กั น เช่ น กระเบื้ อ ง สุ ข ภั ณ ฑ์
เครื่องปรับอากาศ ชุดครัว เป็นต้น ส�ำหรับส่วนงานโครงสร้างของโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริว่าจ้างผู้รับเหมา
เพียงรายเดียวและท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Construction Contract) ส่งผลให้แสนสิริ
สามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ แสนสิริยังจัดให้มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ดูแลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างในหมวด
ที่ส�ำคัญๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีมาตรการรองรับราคาวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที รวมถึง
จัดให้มีการเจรจาต่อรองราคาส่งมอบกับคู่ค้าอีกครั้ง หากราคาวัสดุก่อสร้างในท้องตลาดปรับตัวลดลงอย่างมี
นัยส�ำคัญ ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของแสนสิริ รวมทั้งการเป็นคู่ค้าที่ดีกับผู้ผลิตมาตลอด
ท�ำให้แสนสิริได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตเป็นอย่างดี
ยิ่งไปกว่านั้น แสนสิริยังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการควบคุมคุณภาพ โดยแสนสิริมีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ผลิต
และผู้ค้ารายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมินก�ำลังผลิตและศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ค้าจะสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามมาตรฐาน ตามปริมาณที่ก�ำหนด และสามารถส่งมอบภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยจะท�ำการประเมินผลงานของผู้ค้าแต่ละรายทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ค้ารายนั้น
ยั ง คงปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานที่ แ สนสิ ริ ก� ำ หนดไว้ แ ละมี ก ารให้ ร างวั ล แก่ คู ่ ค ้ า ที่ มี ผ ลการท� ำ งานที่ มี คุ ณ ภาพที่ ดี เพื่ อ
สนับสนุนงานด้านคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา
2. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยปี 2558 ลดลงร้อยละ 5.1 จากปี 2557 (ที่มา: ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) โดยหมวดผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและประปา
มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ส่วน หนึ่งเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบลดลงตามราคาในตลาดโลก เช่น
ปิโตรเลียม ทองแดง และเหล็ก นอกจากนี้ สถานการณ์อุปทานส่วนเกินของเหล็กในประเทศจีน ส่งผลให้ราคาน�ำเข้า
เหล็กจากประเทศจีนปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก ส�ำหรับหมวดดัชนีราคาที่สูงขึ้น ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ ไม้
และหมวดกระเบื้อง เนื่องจากต้นทุนประกอบการ เช่น วัตถุดิบ ค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้น ขณะที่หมวดวัสดุฉาบผิว
ดั ช นี ร าคาไม่ เ ปลี่ ย นแปลง โดยภาพรวมการก่ อ สร้ า งยั ง ไม่ ฟ ื ้ น ตั ว เนื่ อ งมาจากสภาพเศรษฐกิ จ ในประเทศยั ง ไม่
ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทรงตัวจากการที่คอนโดมิเนียม
ล้นตลาด ภาคเอกชนชะลอการลงทุน เป็นต้น อย่างไรก็ดี วัสดุก่อสร้างดังกล่าว ล้วนเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างและความผันผวนของราคา จึงส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการของแสนสิริ
50

รายงานประจ�ำปี 2558

ปัจจุบัน แสนสิริและบริษัทในเครือมีโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
ก่อสร้างเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้แสนสิริมีความเสี่ยงในกรณีที่ ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมามาด�ำเนินการก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด ตลอดจนการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้างที่อาจไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของแสนสิริ อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กั บผู ้ รั บเหมาเพื่ อ เป็ นฐานข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญในการจั ดหาผู ้ รั บเหมาในการพั ฒ นาโครงการที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในล� ำ ดั บต่ อ ไป
ปัจจุบัน แสนสิริใช้ “ระบบการก่อสร้างแบบพรีคาสท์” (Precast Construction) ซึ่งจะใช้ผนังและชิ้นงานส�ำเร็จรูป
ซึ่งผลิตจากโรงงานมาประกอบ ท�ำให้แสนสิริสามารถลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือลงไปได้ โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
สัดส่วนการก่อสร้างบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ด้วยวิธีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ (Precast Construction) ให้
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะพัฒนาโครงการ เบื้องต้นแสนสิริจะพิจารณาจากความสามารถในการด�ำเนินงานภายใต้
งบประมาณและมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนด ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริเลือกใช้
ผู้รับเหมารายย่อยหลายรายในการพัฒนาโครงการ ซึ่งการมีผู้รับเหมารายย่อยหลายรายดังกล่าว จะก่อให้เกิด
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ความยืดหยุ่นในการด�ำเนินงานก่อสร้าง สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการก่อสร้างให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวการณ์ ได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ดี อาจเกิดความยุ่งยากในการติดต่อประสานงาน และยังมีความเสี่ยง
จากการที่ผู้รับเหมาไม่สามารถด�ำเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้น แสนสิริจึงลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
การมีหน่วยงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ที่อยู่อาศัยในทุกโครงการของแสนสิริและ
บริษัทในเครือ จะมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้ แสนสิริจะเลือก
ผู ้ รั บ เหมาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี เพื่ อ เก็ บ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ การคั ดเลื อ กผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในโครงการต่ อ ไป
นอกจากนี้ การท�ำงานที่มีก�ำหนดมาตรฐานแน่นอนและมีความโปร่งใสในการคัดเลือกผู้รับเหมา ส่งผลให้ปัจจุบัน
แสนสิริมีผู้รับเหมามากกว่า 70 ราย ที่มีศักยภาพสูงและสามารถปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดมาร่วมงาน
กับแสนสิริเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. ความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือ
โดยทั่วไป แสนสิริก�ำหนดจ�ำนวนยูนิตที่ต้องพัฒนาในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขาย ซึ่งได้
มาจากส่วนงานการขายและการตลาดที่ได้ติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจ
ที่ไม่เอื้ออ�ำนวย อาจส่งผลกระทบให้ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ ท�ำให้อาจมีจ�ำนวนยูนิตที่สร้างเสร็จเหลือ
ขายในบางขณะ โดยแสนสิ ริ ไ ด้ ล ดความเสี่ ย งจากการมี สิ น ค้ า คงเหลื อ ด้ ว ยการบริ ห ารสิ น ค้ า คงเหลื อ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จะเน้นการพัฒนาโครงการเป็นรายเฟส
เพื่อช่วยให้การบริหารงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ แสนสิริ
สามารถปรับแผนงานการก่อสร้างได้อย่างทันท่วงที หรือในกรณีที่พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส�ำคัญ แสนสิริจะสามารถปรับรูปแบบบ้านให้เหมาะกับวิถีการด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปได้ หรือในกรณีที่
ความสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกค้าลดลง แสนสิริจะสามารถปรับลดขนาดบ้านให้มีราคาขายต่อหน่วยเหมาะสม
กับก�ำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริมีแนวทางการลดความเสี่ยงจากการมียูนิตเหลือขาย โดยมุ่งเน้นการท�ำวิจัย
เชิงลึก เพื่อพัฒนารูปแบบของโครงการคอนโดมิเนียมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แสนสิริ
ยังเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ
ซื้อของกลุ่มลูกค้าอีกด้วย

หุ้นกู้ที่เสนอขาย ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ท�ำให้แสนสิริมีทางเลือกเพิ่มขึ้นส�ำหรับการระดมทุนที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาโครงการในอนาคตและยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของ
ดอกเบี้ยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

6. ความเสี่ยงจากการที่ โครงการคอนโดมิเนียมจะไม่ ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีหลายโครงการที่เข้าข่าย
ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อ
ขออนุมัติต่อส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดท�ำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมดังกล่าว บริษทั ได้วา่ จ้างบริษทั ทีป่ รึกษา ซึง่ ขึน้ ทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เป็นผูด้ ำ� เนินการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ทุกประการ ทั้งนี้ การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการที่อยู่อาศัยจะมีเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่มีห้องชุดตั้งแต่ 80 ยูนิตขึ้นไป ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและ
ทาวน์เฮาส์ ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสนสิริและบริษัทในเครือได้ด�ำเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ เพื่อลดปัญหาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมในอนาคต ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่ได้รบั อนุมตั จิ าก
ส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น แสนสิริและบริษัทในเครือได้ตกลงกับผู้รับเหมาให้ด�ำเนินการก่อสร้างตาม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลดีในกรณีที่ไม่ต้องลงทุนจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม ท�ำให้ โครงการของแสนสิริและบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาท ไม่มีข้อร้องเรียน หรือรายการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับ
เรือ่ งดังกล่าวแต่ประการใด ซึง่ แสนสิรไิ ด้ตดิ ตามสอบถามความคืบหน้าอย่างใกล้ชดิ และคาดการณ์วา่ ทุกโครงการดังกล่าว
จะได้รับอนุมัติจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

7. ความเสี่ยงทางการตลาดจากการขยายการพัฒนาโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆ
5. ความเสี่ยงของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
แสนสิริได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีผลประกอบการดี สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมาย
และในหลายโครงการสามารถท�ำได้เกินกว่าความคาดหมาย อันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคาร ท�ำให้
แสนสิริได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารเป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ แสนสิริได้มีการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอที่มีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด โดยทุกโครงการของ
แสนสิริที่ด�ำเนินการในปัจจุบันล้วนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในประเทศครบถ้วนแล้ว
ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในปี 2558 อยู่ในระดับทรงตัว ท�ำให้ ไม่มีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ดี ในหลายปีที่ผ่านมา แสนสิริได้เสนอขายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง
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ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา แสนสิรขิ ยายการพัฒนาโครงการไปยังตลาดภูมภิ าคในอัตราทีล่ ดลง เป็นผลมาจากการเปิดโครงการ
ในต่างจังหวัดในจ�ำนวนทีค่ อ่ นข้างมากตัง้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยในปี 2558 แสนสิรไิ ด้เปิดตัวโครงการแนวราบเพิม่ เติม
ภายหลังจากทีม่ กี ารเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมซึง่ เป็นไปตามแผนการทีก่ ำ� หนดไว้ ในการนี้ แสนสิรยิ งั คงมีความเสีย่ ง
ทางด้านการตลาดอยู่หลายประการ ได้แก่ ความเสี่ยงในเรื่องความต้องการที่อยู่อาศัย ความชอบในรูปแบบที่อยู่อาศัย
การรับรูข้ องตราสินค้าของลูกค้าในพืน้ ที่ รวมถึงประเด็นกฎหมาย ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับการก่อสร้างทีแ่ ตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แสนสิริได้ศึกษาและวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่
ให้ ได้มากทีส่ ดุ นอกจากนี้ แสนสิรไิ ด้ ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐาน คุณภาพและท�ำเลทีต่ งั้ ของโครงการ รวมถึงมีการสือ่ สาร
การตลาดทีช่ ดั เจน การขยายโครงการไปยังตลาดภูมภิ าคของแสนสิรใิ นปี 2558 ทีผ่ า่ นมานัน้ จึงได้รบั การตอบรับทีด่ จี าก
ทั้งคนกรุงเทพมหานครและคนในพื้นที่นั้นๆ เป็นอย่างมาก
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

SIRI

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนบริษัท

0107538000665

ปีที่ก่อตั้ง

ปี พ.ศ. 2527

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
19,278,911,911.88 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
18,017,674,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนช�ำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น
15,285,486,358.90 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จ�ำนวน 14,285,501,270 หุ้น

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
โทรศัพท์		

0-2201-3905 และ 0-2201-3906

โทรสาร

0-2201-3904

Home Page

www.sansiri.com
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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

55

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

90,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
90,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท

100

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

10,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
10,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

100
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(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

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

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
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

100

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

3,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
300,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

100

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

10,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

100

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

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

20,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

100
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ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งธุรกิจนายหน้า,
บริหารงานขาย,
บริหารและจัดการ
โครงการอสังหาริมทรัพย์

150,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
15,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

100

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และ
ธุรกิจโรงแรม

2,500,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

100

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และ
กิจการโรงเรียนในชื่อ
“โรงเรียนสาธิตพัฒนา”

40,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

100
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ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

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

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3922
โทรสาร 0-2201-3992
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ธุรกิจบริการให้
ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ
และจัดการองค์กร

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
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1,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

2,500,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

100

100

85

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
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ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

50

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

50

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

50

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

50
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(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี - รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8511-5
โทรสาร 0-2273-8516

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา ธุรกิจพัฒนา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
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100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

50

50

50

50

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1,500,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
15,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
ธุรกิจพัฒนา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

50

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
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(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด”)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

ธุรกิจบริการที่ปรึกษา
ด้านไลฟ์สไตล์ส�ำหรับ
บุคคลและลูกค้า
องค์กร

100

Holding Company 50,000 ดอลล่าร์
สิงคโปร์ แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น

100

บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

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

1,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ให้บริการจัดการ
กิจกรรมพิเศษต่างๆ
(Events
Management)
และงานวิวาห์ครบวงจร
ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ

5,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท

4,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
40,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท

100

70

Sansiri Guernsey (2009) Limited
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Guernsey)
La Tonnelle House Les Banques
St Sampson GUERNSEY GY1 3HS

Sansiri Guernsey (2015) Limited
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Guernsey)
La Tonnelle House Les Banques
St Sampson GUERNSEY GY1 3HS

ธุรกิจพัฒนาโครงการ 10,000 ปอนด์
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
ขายและ/หรือเพื่อเช่า 10,000 หุ้น
ในประเทศอังกฤษ

100

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ใน
ประเทศอังกฤษ

100

10,000 ปอนด์
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
10,000 หุ้น

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์		 : 0-2009-9000
โทรสาร		 : 0-2009-9991
SET Contact Center		 : 0-2009-9999
Website		 : http://www.set.or.th/tsd
E-mail		 : SETContactCenter@set.or.th
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2. นายทะเบียนหุ้นกู้

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

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
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
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
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
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 4 เลขที่ 977/3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์		 : 0-2298-0830-3 ต่อ 108
โทรสาร		 : 0-2298-0835
นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
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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
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 4 เลขที่ 977/3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์		 : 0-2298-0830-3 ต่อ 108
โทรสาร		 : 0-2298-0835
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

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

5. ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
-ไม่มี-

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558) มีดังนี้

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
-ไม่มี-

ลำ�ดับที่

ชื่อ-สกุล

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละของทุนชำ�ระแล้ว *

1

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

898,415,373

6.29

2

UBS AG Singapore Branch

670,185,962

4.70

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด 1/

668,667,427

4.68

4

Chase Nominees Limited 188

394,862,900

2.77

5

นายวันจักร์ บุรณศิริ

375,469,201

2.63

6

N.C.B.Trust Limited-Pohjola Bank PLC
Client A/C EUR

280,000,000

1.96

7

น.ส. ชญาภา จูตระกูล

277,649,520

1.95

8

HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd

267,558,270

1.87

9

บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จ�ำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)”)

250,000,000

1.75

10

N.C.B.Trust Limited-Norges Bank 11

238,216,866

1.67

4,321,025,519

30.27

ยอดรวม

*บริษัทมีทุนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 จ�ำนวน 15,271,983,646.91 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
14,272,881,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท
หมายเหตุ
1/ บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดอี าร์ซงึ่ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุนและน�ำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์โดยผูล้ งทุนทีถ่ อื เอ็นวีดอี าร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (FINANCIAL BENEFIT) ได้เสมือนลงทุนในหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทุกประการ
ไม่วา่ จะเป็นเงินปันผลสิทธิในการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนหรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ (WARRANT) แต่ไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้น
แต่กรณีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ มีมติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ออกจากตลาดหลักทรัพย์ (DELIST) ทัง้ นี้ ข้อมูลการลงทุนของบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด สามารถ
ค้นหาได้จาก WWW.SET.OR.TH/NVDR/ โดยข้อมูลการลงทุนดังกล่าวจะแสดงสัดส่วนการลงทุน ณ สิ้นวันท�ำการก่อนหน้าวันที่ผู้ลงทุนตรวจสอบข้อมูล
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะเสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท พิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษัทได้ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท และจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ�ำเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทนั้น บริษัทไม่ได้ก�ำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
เป็นกรณีไป

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน
7 คน (ในจ�ำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อพร้อม
ด้วยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนี้
1. นายโกวิทย์
โปษยานนท์
2. นายอภิชาติ
จูตระกูล
			
3. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
			
			
4. นายเศรษฐา
ทวีสิน
			
			
5. นายวันจักร์
บุรณศิริ
6. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
7. นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
8. นายพรทัต
อมตวิวัฒน์
			
9. นายศุภนิจ
จัยวัฒน์
10. นายกิตติชัย
รักตะกนิษฐ์
			

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (กรรมการอิสระ)
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม /
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (กรรมการอิสระ)
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ - นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ให้เป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) แทน นายมานะ พนพันธ์ กรรมการ
คนเดิมที่ขอลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายเศรษฐา ทวีสิน, นายวันจักร์ บุรณศิริ สอง
ในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการพิจารณาก�ำหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้
กรรมการทุกคนรับทราบและสามารถจัดสรรเวลาเพื่อให้เข้าร่วมการประชุมได้ทุกครั้ง โดยได้ก�ำหนดการการประชุม
คณะกรรมการตลอดทั้งปีอย่างน้อย 6 ครั้ง ซึ่งก�ำหนดการดังกล่าว บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
และอาจมีการจัดประชุมเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น โดยเลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม
พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ที่ มี เ นื้ อ หาจ� ำ เป็ น เพี ย งพอส� ำ หรั บ การพิ จ ารณาให้ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นล่ ว งหน้ า
ก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะด�ำเนินการบันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมคณะ กรรมการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 14 วั น นั บ แต่ วั น ประชุ ม โดยกรรมการทุ ก ท่ า นสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุ ม จาก
เลขานุการบริษัทได้ โดยตลอด
ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะท�ำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสาร
และข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาส�ำคัญ และเพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�ำคัญ
โดยกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้าพร้อม
หนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่
กรณี มี เ หตุ จ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว น รวมถึ ง การท� ำ หน้ า ที่ บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ ่ า น
การรับรองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานของบริษัทต่อไป
การเข้าร่วมประชุมและจ�ำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีก�ำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในรอบปี 2558 มีการจัดประชุม รวม 12
ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ

จำ�นวนครั้งที่ร่วมประชุม /
จำ�นวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ปี 2558

รายชื่อ
8. นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

10/12

9. นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

11/12

10. นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

5/5

หมายเหตุ - นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์ ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 7/2558 เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ให้เป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) แทน นายมานะ พนพันธ์ กรรมการคนเดิมที่
ขอลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยขณะนัน้ ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ผ่านไปแล้ว 7 ครัง้

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร ตามรายชื่อที่ปรากฏในแผนผังองค์กรของบริษัทและตามนิยามในประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร

ตำ�แหน่ง

นายอภิชาติ

จูตระกูล

ประธานอ�ำนวยการ

นายเศรษฐา

ทวีสิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

จำ�นวนครั้งที่ร่วมประชุม /
จำ�นวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ปี 2558

นายวันจักร์

บุรณศิริ

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

1. นายโกวิทย์

โปษยานนท์

12/12

นายฒาลิน

เอี่ยมฐิติวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

2. นายอภิชาติ

จูตระกูล

10/12

นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

3. นายเจษฎาวัฒน์

เพรียบจริยวัฒน์

12/12

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวสูง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาดองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสงานจัดซื้อส่วนส่วนโครงการ

4. นายเศรษฐา

ทวีสิน

10/12

นายเมธา

อังวัฒนพานิช

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ

5. นายวันจักร์

บุรณศิริ

12/12

นายนพพร

บุญถนอม

ประธานที่ปรึกษาส�ำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์

6. นายเกรียงไกร

เธียรนุกุล

9/12

นายมนู

7. นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

10/12

ตระกูลวัฒนะกิจ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารโครงการแนวราบกรุงเทพฯ โซนเหนือและต่างจังหวัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการแนวราบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
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รายชื่อผู้บริหาร

ตำ�แหน่ง

นายสุริยะ

วรรณบุตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการแนวราบกรุงเทพฯ โซนตะวันตกและ
ต่างจังหวัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

นายสมชาย

ชาญธนเวทย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.วิลาสิณี

เดชอมรธัญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการแนวราบกรุงเทพฯ โซนตะวันออก
และต่างจังหวัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดโครงการแนวราบ

นายทัศนิน

มหาอ�ำมาตยาธิบดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนโครงการ

น.ส.ณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�ำนักงาน

นายชูเกียรติ

จูมทอง

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

นายสุพล

สมบัติวิชาธร

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพและประเมินราคากลาง

นายอภิสิทธิ์

ศรีสกุลพงษ์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 1
และประมาณราคาโครงการแนวสูง

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นายนพพร บุญถนอม ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลนับแต่วันที่ 13
สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่ก�ำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พร้อมทั้งท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมไปถึงรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตาม
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ - นามสกุล

นายนพพร บุญถนอม

ต�ำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

อายุ

51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

หลักสูตร Corporate Secretary Development Programme
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 0.06 (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

นางสิรินทรา

มงคลนาวิน

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาระบบงานองค์กร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ - ไม่มี และผู้บริหาร

นายปิติ

จารุก�ำจร

ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 2

ประสบการณ์ท�ำงาน

นายสมัชชา

พรหมศิริ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและระบบฐานข้อมูลการตลาด

นายประเสริฐ

ตระการวชิรหัตถ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ

น.ส.สุวรรณี

มหณรงค์ชัย

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

น.ส.วรางคณา

อัครสถาพร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงการแนวสูงและธุรกิจใหม่

นายองอาจ

สุวรรณกุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 3

นางจริยา

จันทร์เจิดศักดิ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการแนวสูง

2548 - ปัจจุบัน
ประธานที่ปรึกษาส�ำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
โดยน� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบและน� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ
ขออนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
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(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ, ค่าตอบแทนพิเศษส�ำหรับกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
(Non-executive Director) และเงินเดือนส�ำหรับกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลที่ ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท ในปี 2558 มีดังนี้

รายชือ่

เบีย้ ประชุม
กรรมการบริษทั
(บาท / ปี)

ค่าตอบแทนพิเศษ
สำ�หรับกรรมการ
ทีม่ ไิ ด้เป็นผูบ้ ริหาร
(บาท / ปี)

เงินเดือน
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท / ปี)

รวม
(บาท / ปี)

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

240,000

2,000,000

-

2,240,000

นายอภิชาติ

จูตระกูล

240,000

-

-

240,000

นายเจษฎาวัฒน์

เพรียบจริยวัฒน์

240,000

1,500,000

460,000

2,200,000

นายเศรษฐา

ทวีสิน

240,000

-

-

240,000

นายวันจักร์

บุรณศิริ

240,000

-

-

240,000

นายเกรียงไกร

เธียรนุกุล

240,000

1,500,000

-

นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

240,000

1,500,000

นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

240,000

นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

นายกิตติชัย
นายมานะ

(2) ค่าตอบแทนอื่น
โครงการออกและเสนอขายใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานของ
บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท (โครงการ ESOP)
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี โ ครงการออกและเสนอขายใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ ก รรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท (โครงการ ESOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและพนักงาน
มี ส ่ ว นร่ ว มในความเป็ น เจ้ า ของบริ ษั ท อี ก ทั้ ง เป็ น สิ่ ง จู ง ใจและเสริ ม สร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่ พ นั ก งานใน
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท นอกจากนี้ เ พื่ อ เป็ น สิ่ ง จู ง ใจบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถและ
มีประสิทธิภาพในการท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยในปี 2558 โครงการ ESOP # 6 ได้ครบก�ำหนดอายุ
การใช้สิทธิทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 มีโครงการ ESOP สรุปได้ดังนี้
รายละเอียดโครงการ

ESOP # 7

จ�ำนวนที่เสนอขาย

300,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขาย

0 บาท

อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

5 ปีนับจากวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิในวันที่
1 กันยายน 2558 จนถึงวันครบก�ำหนดอายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 31
สิงหาคม 2563)

1,740,000

อัตราการใช้สิทธิ

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

-

1,740,000

ราคาใช้สิทธิ

2.50 บาทต่อหุ้น

1,500,000

-

1,740,000

240,000

1,500,000

360,000

2,100,000

รักตะกนิษฐ์

100,000

-

150,000

250,000

นพพันธ์

120,000

1,500,000

300,000

1,920,000

รวม

14,650,000

หมายเหตุ - นายมานะ นพพันธ์ ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558
- นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ให้เป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) แทน นายมานะ พนพันธ์
กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จ�ำนวน 28 ราย
(รวมผู้บริหารที่ขอลาออกในระหว่างปี) รวมทั้งสิ้น 435.07 ล้านบาท
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รายละเอียดโครงการ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ESOP # 7
ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ ในวันท�ำการสุดท้ายของทุกเดือนปฏิทิน
ตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทไม่มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการ ยกเว้นในส่วนของกรรมการและผู้บริหารที่มี
ฐานะเป็นพนักงานของบริษัทด้วย โดยในรอบปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับบุคคล
ดังกล่าว รวม 28 ราย (รวมผู้บริหารที่ขอลาออกในระหว่างปี) รวมทั้งสิ้น 12.76 ล้านบาท

ปีที่ 1 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ในจ�ำนวนไม่เกิน 1
ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้
สิทธิได้ ในปีที่ 1 อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดระยะ
เวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 2 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ในจ�ำนวนไม่เกิน 1
ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้
สิทธิได้ ในปีที่ 2 อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดระยะ
เวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 3 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ในจ�ำนวนไม่เกิน 1
ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้
สิทธิได้ ในปีที่ 3 อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดระยะ
เวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 4 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ในจ�ำนวนไม่เกิน 1
ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้
สิทธิได้ ในปีที่ 4 อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดระยะ
เวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 5 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ในจ�ำนวนไม่เกิน 1
ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท
ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ ได้รับจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 และ
ไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดที่ ได้รับจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 เกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ
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บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,400 คน (เฉพาะบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดย
ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,387.31 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และ
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ท มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะความสามารถ และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดีต ่ อ กั น ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส�ำ คั ญ
ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. การจัดท�ำระบบการประเมินผลงานพนักงานระบบ KPI (Key Performance Indicator) เข้ามาเป็นตัวชี้วัด
		 ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารประเมิ น ผลเป็ น ไปอย่ า งยุ ติ ธ รรม ชั ด เจน และจั ด ท� ำ เป็ น คู ่ มื อ ที่ ช ่ ว ยชี้ แ นะแนวทาง ท� ำ ให้
		 การประเมินผลของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การส�ำรวจผลตอบแทน (Salary Survey) และปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท (Salary Structure)
		 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และเป็นไปอย่างยุติธรรม สามารถแข่งขันกับ
		 ตลาดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ได้
3. โครงการ SLP (Sansiri Leadership Programme) เป็นโครงการที่บริษัท จัดเพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
		 ที่มีศักยภาพ ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร โดยพนักงานจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและกลยุทธ์
		 ในการบริหารแนวใหม่ รวมถึงการที่จะเป็นผู้น�ำที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต
4. การส�ำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Survey) เพี่อให้ทราบถึงการมีส่วนร่วม
		 ในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร และส�ำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ ได้รับมานั้นน�ำมา
		 ใช้ประโยชน์ ในการก�ำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ให้ พ นั ก งานมี ค วามภาคภู มิ ใ จในการเป็ น พนั ก งานของบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง
		 ความส�ำคัญของลูกค้า การใส่ใจคุณภาพของสินค้าและการบริการทุกขั้นตอน อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญในเรื่อง
		 Service Mind การคิดสร้างสรรค์ การท�ำงานเป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรม และมีการจัดอบรมสัมมนา
		 เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งส�ำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
6. โครงการ Good Life เพื่อการสร้างองค์กรแห่งความสุข ให้พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุข มีความมุ่งมั่น มี
		 ความสวยงามเป็ นระเบี ยบ มี ความคิ ดสร้ า งสรรค์ มี ความก้ า วหน้ า และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด
		 กิจกรรมส่งเสริมให้มีการท�ำงานเป็นทีม มีความสุขในการท�ำงานร่วมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน
7. โครงการสัมมนา/ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ และเปิดโลกทัศน์ ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในการน�ำไปใช้ ใน
		 การปฏิบัติงานจริง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โครงการแนวราบ

ฝ่ายสือ่ สารการตลาด
โครงการแนวราบ
ฝ่ายบริหารโครงการ
แนวราบกรุงเทพฯ
โซนตะวันตกและ
ต่างจังหวัด

ฝ่ายบริหารโครงการ
แนวราบกรุงเทพฯ
โซนตะวันออกและ
ต่างจังหวัด

โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีต
ส�ำเร็จรูป

ฝ่ายบริหารต้นทุน
ผลิตภัณฑ์

ฝ่ายนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ใหม่
ฝ่ายบริหารโครงการ
แนวราบกรุงเทพฯ
โซนเหนือและต่างจังหวัด

ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
โครงการแนวราบ
สายงานบริหาร
โครงการแนวราบ

ฝ่ายกิจกรรม
เพื่อสังคม

ฝ่ายบริหาร
โครงการแนวสูง 3
ฝ่ายโฮมแคร์
แนวราบ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
และองค์กร

ฝ่ายสนับสนุน
ธุรกิจ

ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ และบริหาร
ส�ำนักงาน

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายวางแผน
องค์กรและ
ผู้ลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์
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ฝ่ายประมาณราคา
โครงการแนวสูง

ฝ่ายบริหาร
โครงการแนวสูง 2
ฝ่ายประเมิน
ราคากลาง

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โครงการแนวสูง
และธุรกิจใหม่

ฝ่ายบริหาร
โครงการแนวสูง 1
ฝ่ายควบคุม
คุณภาพ

ส�ำนักกฎหมาย

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

สายงานบริหาร
โครงการแนวสูง
ฝ่ายมาตรฐาน
งานก่อสร้าง

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงการแนวสูง

ฝ่ายการตลาด
ต่างประเทศและ
บริหารธุรกิจใหม่

ฝ่ายจัดซื้อ
ส่วนโครงการ
ฝ่ายการตลาดองค์กร

สายงานการตลาดองค์กร
และกิจกรรมเพือ่ สังคม
สายงานพัฒนาธุรกิจและ
พัฒนาโครงการแนวสูง
สายงาน
สนับสนุนโครงการ
ส�ำนักกฎหมายและ
รัฐกิจสัมพันธ์
79

ส�ำนักบริหาร

ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษัท พลัส และ ทัช

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

ฝ่ายการตลาด
โครงการแนวสูง

สายงานพัฒนาธุรกิจและ
พัฒนาโครงการแนวราบ
งานจัดซื้อ
ส่วนโครงการ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและระบบฐานข้อมูลการตลาด

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ประธานอ�ำนวยการ

คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ
78

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ CSR

(ข้อมูลสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558)

คณะกรรมการบริษัท

ผังการจัดองค์กร
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

8. โครงการ Competency-based Management เป็นโครงการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถมาร่วมงาน
		 ด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาและฝึกอบรมรายต�ำแหน่งและรายบุคคล (Training Model and Individual
		 Training and Development Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของบุคลากร
9. โครงการอบรมหลักสูตรเพื่อการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นโครงการที่ให้ความรู้แก่พนักงาน
		 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของสินค้าและบริการ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจในระบบการควบคุม
		 ดูแลและตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนการท�ำงาน และเสริมสร้างให้เกิดความใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจ
		 ได้ว่าสินค้าและบริการต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน
10. โครงการสร้างสรรค์กิจกรรม เป็นโครงการที่ด�ำเนินการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานในองค์กร โดยเป็นกิจกรรม
		 ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ ท� ำ ความรู ้ จั ก กั น ได้ พ บปะกั น มี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ กิ จ กรรมด้ ว ยกั น เพื่ อ สร้ า ง
		 ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
11. โครงการ Sansiri Passport เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อดูแลพนักงานใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้พนักงาน
		 ได้รับความรู้ ในการท�ำงาน เสริมสร้างทักษะ สร้างความมั่นใจให้พนักงานใหม่ที่จะได้รับการดูแลจากทีมงาน
		 มีที่ปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไป และยังมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
12. โครงการ Employee Branding (การสร้างแบรนด์ภายใน อย่างใส่ใจคนของแบรนด์) เป็นโครงการที่มอบ
		 องค์ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานในบทบาทหน้าที่ตัวแทนขององค์กร ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญในฐานะ
		 เป็นตัวแทนองค์กร สร้างบุคลิกลักษณะพนักงานให้มีความโดดเด่นเฉพาะ (Good Looking and Good
		 Personality) สร้างสรรค์การบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความประทับใจ (Creative and Positive
		 Thinking)
13. โครงการ Knowledge Management เป็ น โครงการที่ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ข องพนั ก งาน
		 โดยมีองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกที่จัดรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
		 ของพนักงาน โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
14. โครงการ Mini MBA เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ได้รับความรู้เพื่อใช้
		 ในการบริหารงาน บริหารคน และบริหารทีมงาน รวมถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ ในด้านธุรกิจของบริษัท

นายอภิชาติ จูตระกูล
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท

อายุ

55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

140,059,496 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.98
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of San Diego
ประเทศสหรัฐอเมริกา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ

81 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

11,405,333 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.08
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)
Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
ปัจจุบัน
:
		
2552 - ปัจจุบัน :
		
2552 - ปัจจุบัน :
		
2551 - ปัจจุบัน :
		
2551 - ปัจจุบัน :
		
2549 - ปัจจุบัน :
		
2549 - ปัจจุบัน :
		
2549 - ปัจจุบัน :
		
2546 - ปัจจุบัน :
		
2546 - ปัจจุบัน :
		
2546 - ปัจจุบัน :
		
2545 - ปัจจุบัน :
		
2545 - ปัจจุบัน		
		
2543 - ปัจจุบัน :
		
2541 - ปัจจุบัน :
		
2533 - ปัจจุบัน :
		
2533 - 2555 :
		

ประวัติการท�ำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- Director Accreditation Programme (DAP)
ประสบการณ์ท�ำงาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
ปัจจุบัน
:
		
ปัจจุบัน
:
		
ปัจจุบัน
:
		
ปัจจุบัน
:
		
2542 - 2558 :
		
2550 - 2557 :
		

ประวัติการท�ำผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ประธานอ�ำนวยการ
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ส�ำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
กรรมการ
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท โรจน์นฤมิต จ�ำกัด
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นายเศรษฐา ทวีสิน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม /
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ

53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

56,920,567 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.40
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน)
Claremont Graduate School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายวันจักร์ บุรณศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ

50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

393,580,598 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 2.76
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (วิศวกรรมเคมี)
Imperial College of Science, Technology and Medicine
University of London
ประเทศอังกฤษ
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- Director Accreditation Programme (DAP)

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
-ไม่มีประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
2556 - ปัจจุบัน :
		
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 :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท โรจน์นฤมิต จ�ำกัด
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ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
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 :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -
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ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ�ำกัด)
กรรมการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท โรจน์นฤมิต จ�ำกัด
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นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (กรรมการอิสระ)
อายุ

58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

4,585,200 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.03
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)

ปัจจุบัน
:
		
ปัจจุบัน
:
		
ปัจจุบัน
:
		
ปัจจุบัน
:
		
2552 - ปัจจุบัน :
		
2555 - 2557 :
		
2553 - 2556 :
		
2551 - 2553 :
		
2551 - 2553 :
		
2549 - 2553 :
		
		
2549 - 2553 :
		
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- Director Accreditation Programme (DAP)
- Director Certification Programme (DCP)
- Audit Committee Programme (ACP)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- Role of the Chairman Programme (RCP)
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

2556 - ปัจจุบัน :
		
2553 - 2555 :
		
2551 - 2554 :
		
- ไม่มี -

กรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายธงชัย จิรอลงกรณ์
กรรมการ

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
กรรมการ
อายุ

56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

4,206,552 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.03
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- Director Certification Programme (DCP)
- Audit Committee Programme (ACP)
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.52)
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT6)
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 3)
ผ่านการอบรมหลักสูตรสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ. รุ่น 1)
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส. รุ่น 19)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

กรรมการบริหาร
บริษัท เพรสทิจ ไดเรคท์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
ประธาน
สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
กรรมการบริหาร
บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จ�ำกัด
กรรมการบริหาร
บริษัท บางกอก บายน์ดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
เลขาธิการ
สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
รองเลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ประธาน
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
สถานีต�ำรวจนครบาล บางรัก

ปัจจุบัน
:
		
ปัจจุบัน
:
		

รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
บริษัท นิวไวเต็ก จ�ำกัด
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อายุ

57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

3,169,802 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.02
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- Director Accreditation Programme (DAP)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2552 - ปัจจุบัน :
		
2540 - ปัจจุบัน :
		
2539 - ปัจจุบัน :
		
2537 - ปัจจุบัน :
		
2530 - ปัจจุบัน :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี 85

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิริยะอินเตอร์เนชั่นแนลโบรกเกอร์ จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนบุรีค้ารถยนต์ จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จ�ำกัด
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จ�ำกัด
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นายพรทัต อมตวิวัฒน์
กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (กรรมการอิสระ)

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ

46 ปี

อายุ

55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

4,755,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.03
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

39,448 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.00
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (การจัดการ)
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
Indiana State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- Director Accreditation Programme (DAP)
- Audit Committee Programme (ACP)
- Director Certification Programme (DCP)
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2555 - ปัจจุบัน :
		
2551 - ปัจจุบัน :
		
2550 - ปัจจุบัน :
		
2551 - 2554 :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กรรมการ
บริษัท บียอนด์ กรีน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ยูโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- Director Certification Programme (DCP)
- Audit Committee Programme (ACP)
ผ่านการอบรมของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน :
		
2555 - ปัจจุบัน :
		
2554 - ปัจจุบัน :
		
2554 - ปัจจุบัน :
		
2553 - ปัจจุบัน :
		
2543 - ปัจจุบัน :
		
2540 - ปัจจุบัน :
		
2542 - 2557 :
		
2542 - 2556 :
		
2542 - 2553 :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นายศุภนิจ จัยวัฒน์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
อายุ

55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of Pittsburgh
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- Director Certification Programme (DCP)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน :
		
2541 - ปัจจุบัน :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จ�ำกัด
คณะกรรมการผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท โรงโม่หินดวงตะวัน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ปรินดา จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท โรงโม่หินพงษ์เทวินทร์ จ�ำกัด

ประธานกรรมการ
บริษัท ฮิลโก้ โกลบอล เอเซีย จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประภาวสุ จ�ำกัด
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นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์
กรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอุทัย อุทัยแสงสุข
กรรมการบริหาร

อายุ

54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

22,666,600 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.16
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Western Michigan University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2557 - ปัจจุบัน :
		
2554 - ปัจจุบัน :
		
2552 - ปัจจุบัน :
		
2552 - ปัจจุบัน :
		
2551 - ปัจจุบัน :
		
2549 - ปัจจุบัน :
		
2549 - ปัจจุบัน :
		
2547 - ปัจจุบัน :
		
2547 - ปัจจุบัน :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- Director Accreditation Programme (DAP)
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
2551 - ปัจจุบัน :
		
2549 - ปัจจุบัน :
		
2546 - ปัจจุบัน :
		
2546 - ปัจจุบัน :
		
2543 - ปัจจุบัน :
		
2546 - 2552 :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

นายอุทัย อุทัยแสงสุข
กรรมการบริหาร
อายุ

47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

20,174,118 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.14
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Middle Tennessee State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

:
:
:
		
2558 - ปัจจุบัน :
		

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวสูง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาดองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสงานจัดซื้อส่วนโครงการ
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
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กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ปภานัน จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
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นายเมธา อังวัฒนพานิช
กรรมการบริหาร

นายนพพร บุญถนอม
กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

อายุ

48 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

7,000,092 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.05
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)

2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2557 - ปัจจุบัน :
		
2553 - ปัจจุบัน :
		
2552 - ปัจจุบัน :
		
2551 - ปัจจุบัน :
		
2549 - ปัจจุบัน :
		
2546 - ปัจจุบัน :
		
2546 - ปัจจุบัน :
		
2546 - ปัจจุบัน :
		
2543 - ปัจจุบัน :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 14)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 55)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
2554 - ปัจจุบัน :
		
2552 - ปัจจุบัน :
		
2552 - ปัจจุบัน :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

นายนพพร บุญถนอม
กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท
อายุ

51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

8,536,220 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.06
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (นิติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ
กรรมการบริหาร

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- Director Accreditation Programme (DAP)
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		
2558 - ปัจจุบัน :
		

ประธานที่ปรึกษาสำ�นักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำ�กัด
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กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ชนชัย จำ�กัด
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อายุ

55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

533,636 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.00
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
:
:
:
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการแนวราบกรุงเทพฯ
โซนเหนือและต่างจังหวัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการแนวราบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

นายสุริยะ วรรณบุตร
กรรมการบริหาร

นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ
กรรมการบริหาร

อายุ

45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2,800,800 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.02
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
:
		
2551- 2553 :
		
2551- 2553 :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการแนวราบกรุงเทพฯ
โซนตะวันตกและต่างจังหวัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำ�เร็จรูป
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด

- ไม่มี -

นายสมชาย ชาญธนเวทย์
กรรมการบริหาร
อายุ

55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

1,213,420 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.01
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 18)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ
กรรมการบริหาร
อายุ

40 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงินธุรกิจ)
University of Miami - Coral Gables, Florida
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน :
		
2556 - ปัจจุบัน :
		
2554 - 2556 :
		
2554 - 2556 :
		
2548 - 2553 :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด(มหาชน)

นางสาวณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร
กรรมการบริหาร / เลขานุการกรรมการบริหาร
อายุ

56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

428,799 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.00
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

:
:
:
:
		
2557 - ปัจจุบัน :
		

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำ�นักงาน
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำ�กัด

นางสาววิลาสิณี เดชอมรธัญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการแนวราบกรุงเทพฯ โซนตะวันออกและต่างจังหวัด /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดโครงการแนวราบ
อายุ

44 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
:
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการแนวราบกรุงเทพฯ
โซนตะวันออกและต่างจังหวัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดโครงการแนวราบ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

นายทัศนิน มหาอำ�มาตยาธิบดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนโครงการ

นายอภิสิทธิ์ ศรีสกุลพงษ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 1 และประมาณราคาโครงการแนวสูง

อายุ

52 ปี

อายุ

50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

1,602,506 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.01
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนโครงการ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

นายชูเกียรติ จูมทอง
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 1 และประมาณราคา
โครงการแนวสูง
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

อายุ

48 ปี

นางสิรินทรา มงคลนาวิน
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาระบบงานองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

อายุ

43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

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

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
- ไม่มี -

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

นายสุพล สมบัติวิชาธร
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพและประเมินราคากลาง

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาระบบงานองค์กร
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

อายุ

56 ปี

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

5,600,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.04
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

นายปิติ จารุกำ�จร
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 2

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อายุ

38 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

712,528 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.00
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา สาขาบริหารงานก่อสร้าง)
North Carolina State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพและประเมินราคากลาง
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 2
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

นายสมัชชา พรหมศิริ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและระบบฐานข้อมูลการตลาด

นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษัท พลัส และ ทัช (งานวิจัย-พัฒนาธุรกิจ และที่ปรึกษาการลงทุน)

อายุ

42 ปี

อายุ

40 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2,492,874 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.02
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

3,200,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.02
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (รัฐศาสตร์ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
University of Nottingham
ประเทศอังกฤษ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
: ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษัท พลัส และ ทัช
		 (งานวิจัย-พัฒนาธุรกิจ และที่ปรึกษาการลงทุน)
		 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ - การเมืองระหว่างประเทศ)
University of Warwick
ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
:
		
2557 - ปัจจุบัน :
		

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและระบบฐานข้อมูลการตลาด
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

นายประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ

นางสาววรางคณา อัครสถาพร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงการแนวสูงและธุรกิจใหม่
อายุ

37 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2,709,395 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.02
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (การจัดการนวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล

อายุ

43 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

1,321,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.01
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
: ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงการแนวสูงและธุรกิจใหม่
		 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
: ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ
		 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

นายองอาจ สุวรรณกุล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 3

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

อายุ

38 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน
: ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 3
		 บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

96
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นายเศรษฐา
นายวันจักร์
นายเจษฎาวัฒน์
นายเกรียงไกร
นายธงชัย
นายพรทัต
นายศุภนิจ
นายกิตติชัย
นายฒาลิน
นายอุทัย
นายเมธา
นายนพพร
นายมนู

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตระกูลวัฒนะกิจ

บุญถนอม

อังวัฒนพานิช

อุทัยแสงสุข

เอี่ยมฐิติวัฒน์

รักตะกนิษฐ์

จัยวัฒน์

อมตวิวัฒน์

จิรอลงกรณ์

เธียรนุกุล

เพรียบจริยวัฒน์

บุรณศิริ

ทวีสิน

จูตระกูล

-

-

-

-

-

D, O

D, O

D

D

D

D, XO

D

D

D
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-

D

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

X = ประธานกรรมการ

-

D

D

-

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

D

-

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

BS1 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
BS2 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
BS3 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
BS4 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟว์ จ�ำกัด

หมายเหตุ
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D

O = กรรมการตรวจสอบ

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

BS8 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด
BS9 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด
NV = บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

D = กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

BS5 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด
BS6 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด
BS7 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ
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D
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D

D

-

-

-
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-
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D

D
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-

D

-

D
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัทร่วมทุน
กับ บมจ.
บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิง้ (50:50)

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BS11 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด
BS12 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด
BS14 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

1

บจ. ชนชัย

-

2

บจ. อาณาวรรธน์

-

3

บจ. พิวรรธนา

-

4

บจ. เรด โลตัส
พร็อพเพอร์ตี้

-

5
บจ. แสนสิริ เวนเจอร์

-

6

บจ. เอส.ยู.เอ็น.
แมเนจเม้นท์

-

7

บจ. ปภานัน

-

8
บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

-

9
บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ

-

10
บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

-

11

บจ.ศูนย์บุคลากร
สาธิตพัฒนา

-

12
บจ.สิริวัฒนา โฮลดิ้ง

-

13
บจ.แปซิฟิค ชาเลนจ์
โฮลดิ้ง

-

14
บจ.คิวที ไลฟ์สไตล์

-

16

15
บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้
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บจ. คิวอี ดับเบิ้ลยู
(ไทยแลนด์)
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นายอภิชาติ

- ไม่มี -

2

ประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

X

ปัจจุบัน
: ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการแนวสูง
		 บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

โปษยานนท์

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

นายโกวิทย์

ปริญญาโท (การจัดการทั่วไป)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

1

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

รายชื่อ

2,689,866 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.02
(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

บริษัทย่อย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559)

46 ปี

BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6,
BS7, BS8, BS9, NV, BS11, BS12
และ BS14

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

อายุ

บมจ. แสนสิริ

นางจริยา จันทร์เจิดศักดิ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการแนวสูง

น.ส.วิลาสิณี
นายทัศนิน
นายชูเกียรติ
นายสุพล
นายอภิสิทธิ์
นางสิรินทรา
นายปิติ
นายสมัชชา
นายประเสริฐ
น.ส. สุวรรณี
น.ส.วรางคณา
นายองอาจ
นางจริยา

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

จันทร์เจิดศักดิ์

สุวรรณกุล

อัครสถาพร

มหณรงค์ชัย

ตระการวชิรหัตถ์

พรหมศิริ

จารุก�ำจร

มงคลนาวิน

ศรีสกุลพงษ์

สมบัติวิชาธร

จูมทอง

มหาอ�ำมาตยาธิบดี

เดชอมรธัญ

สกุลปุณยาพร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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นายวันจักร์
นายฒาลิน
นายนพพร
นายอุทัย
นายเมธา
นางโอบอุ้ม
นายภูมิภักดิ์
นางนิรดา
นายชาญ
นายจิรายุ
นางสาวณัฏฐาลักขณ์
นายสมัชชา
นางสาววิวรรณ
นายช่วงระวี

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายเศรษฐา

2
3

นายอภิชาติ

1

รายชื่อ
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กรรณสูต

กรรณสูต

พรหมศิริ

สกุลปุณยาพร

อาชาเจริญสุข

ศิริรัตน์

วงศ์อนันต์กุล

จุลมณีโชติ

จูตระกูล

อังวัฒนพานิช

อุทัยแสงสุข

บุญถนอม

เอี่ยมฐิติวัฒน์

บุรณศิริ

ทวีสิน

จูตระกูล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

น.ส.ณัฏฐาลักขณ์

19
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-

X = ประธานกรรมการ
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O = กรรมการตรวจสอบ
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-

-

-

-

D

D
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-
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D

-

D

D = กรรมการ

D

D

D

D
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-

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559)

BS11 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด
BS12 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด
BS14 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

บริษัทย่อย

BS8 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด
BS9 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด
NV = บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

D = กรรมการ

D

-

-

-

D

-

BS5 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด
BS6 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด
BS7 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

BS1 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
BS2 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
BS3 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
BS4 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟว์ จ�ำกัด

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ. ชนชัย

-

-

-

บจ. อาณาวรรธน์

จุลมณีโชติ

-

-

บจ. พิวรรธนา

นายภูมิภักดิ์

-

-

บจ. เรด โลตัส
พร็อพเพอร์ตี้

18

-

-

บจ. แสนสิริ เวนเจอร์

-

-

บจ. เอส.ยู.เอ็น.
แมเนจเม้นท์

ชาญธนเวทย์

-

บจ. ปภานัน

นายสมชาย

-

บริษัทร่วมทุน
กับ บมจ.
บีทีเอส กรุ๊ป
โฮลดิง้ (50:50)

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

17

-

1

บจ. ชนชัย

-

2

บจ. อาณาวรรธน์

-

3

บจ. พิวรรธนา

-

4

บจ. เรด โลตัส
พร็อพเพอร์ตี้

-

5
บจ. แสนสิริ เวนเจอร์

-

6

บจ. เอส.ยู.เอ็น.
แมเนจเม้นท์

-

7

บจ. ปภานัน

-

8
บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

-

9
บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ
บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ

-

10
บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

วรรณบุตร

11

บจ.ศูนย์บุคลากร
สาธิตพัฒนา
บจ. ศูนย์บุคลากร
สาธิตพัฒนา

นายสุริยะ

12
บจ.สิริวัฒนา โฮลดิ้ง

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง

16

13
บจ.แปซิฟิค ชาเลนจ์
โฮลดิ้ง

บจ. แปซิฟิค ชาเลนจ์
โฮลดิ้ง

รายชื่อ

16

15

14

บจ.คิวที ไลฟ์สไตล์

บริษัทย่อย

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559)

บจ. คิวอี ดับเบิ้ลยู
(ไทยแลนด์)
บจ. คิวที ไลฟ์สไตล์

บมจ. แสนสิริ

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6,
BS7, BS8, BS9, NV, BS11, BS12
และ BS14
บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้
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บจ. คิวอี ดับเบิ้ลยู
(ไทยแลนด์)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญและมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการก�ำกับการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนในเรื่อง
ความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มคุณค่า
ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็น
ส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของกิจการ
ในด้านการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทขอรายงานดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
(เช่ น การซื้ อ ขายหรื อ โอนหุ ้ น การมี ส ่ ว นแบ่ ง ในก�ำ ไรของกิ จ การ การได้ รั บ ข่ า วสารข้ อ มู ล ของบริ ษั ท อย่ า งเพี ย งพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น) โดยครอบคลุมหลักส�ำคัญ ดังนี้
(ก) บริ ษั ท มี ก ารให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยการจั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และเอกสารประกอบให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งในหนังสือนัดประชุม
ดังกล่าวจะแจ้งรายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมไปถึงการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารด้วย
(ข) ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดย
ในระหว่างการประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทอย่างเต็มที่
(ค) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น) จะเข้าร่วม
ประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
(ง) ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้น
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิทั่วไป
บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ความส�ำคัญในเรื่องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และโปร่งใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับ หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ก� ำ หนดนโยบายให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ ง ในเรื่ อ งการเรี ย กประชุ ม การแจ้ ง วาระการประชุ ม การส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
การด� ำ เนิ น การประชุ ม และการบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม รวมถึ ง การอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งเต็ ม ที่
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
• วิธีการก่อนการประชุม
ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญประจ�ำปี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29
เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสาร
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี บริษัทได้ ให้ข้อมูลในหนังสือนัดประชุมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการตัดสินใจของ ผู้ถือหุ้น
อันได้แก่
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
- ข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
(ในวาระการเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการซึ่ ง ออกตามวาระ) รายละเอี ย ดค่ า ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย เป็นต้น
- รายละเอียดการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่
ประชุมแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
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
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท โดยจะได้ เ พิ่ ม
รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจ�ำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในวาระการประชุมใดๆ ที่ส�ำคัญ
เข้าไว้ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด และจัดท�ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
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• ระหว่างการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นในปี 2558 ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีประธาน
กรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ ในรายงานการประชุม)
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ชี้ แ จงและตอบค� ำ ถามของผู ้ ถื อ หุ ้ น ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยก่ อ นเริ่ ม เข้ า สู ่ ก ารประชุ ม ตาม
ระเบี ย บวาระ ประธานได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ ล ะวาระ
การประชุม และได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ
บริษัทได้ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระที่ ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการด้วย นอกจากนี้
บริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระ
การประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจและรายงานทางการเงิน รวมทั้งสิทธิในการจัดสรร
เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
• วิธีการหลังการประชุม
บริษัทได้จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งได้บันทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญของผู้ถือหุ้นไว้ ในรายงานการประชุม โดยได้จัดส่งรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นในปี 2558 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.sansiri.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและ
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ เป็นต้น
เนื่องจากบริษัทค�ำนึงถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไร
ให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความส�ำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้
รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท มุ ่ ง ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสม โดยด� ำ เนิ น การให้ มี ผ ลประกอบการที่ ดีอ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ และมี
การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของลู ก ค้ า จึ ง มุ ่ ง สร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า อย่ า งเหมาะสม โดยการน� ำ เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
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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
ตลอดจนปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มสี วัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ประกันสุขภาพ และประกันชีวติ เป็นต้น
ผู้บริหาร
บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดท�ำโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม
เจ้าหนี้และคู่ค้า
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายก�ำหนด
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าโดยไม่สุจริต
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในรูปของรายงานข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี
และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ สารสนเทศของบริษัทที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ทั้งภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.sansiri.com ซึ่ ง นั บ เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการสื่ อ สารที่ ทั น ต่ อ
เหตุการณ์และผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวก ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่ง
รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนทั่วไป
อย่ า งเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรม รวมถึ ง รั บ ผิ ดชอบในการเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ทั ศ นคติ ที่ ดี และความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0-2201-3905
หรือที่ E-mail Address: IR@sansiri.com
สารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของ
งบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย และสารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงานประจ� ำ ปี งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ดท� ำ ขึ้ น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ จั ด ให้ มี ก ารด� ำ รงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระบบควบคุ ม ภายในที่ มี
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ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระ
ส�ำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็ น ผู ้ ดูแ ลรั บ ผิ ดชอบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน และความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีและ
แบบ 56-1 แล้ว
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ใน
การก�ำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตาม
ดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้
มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวัง
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และได้มีการสื่อสารนโยบาย
ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ฝ ่ า ยจั ดการและพนั ก งานในทุ ก ระดั บ อย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งยึ ดถื อ เป็ น แนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจะได้ท�ำการรวบรวมและจัดท�ำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน
และก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อไป
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก� ำ หนดนโยบายและขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยก�ำหนดให้ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
หรือการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�ำหนดในเรื่องนั้นๆ ด้วย
คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยในส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว นอกจากนี้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลเหล่านั้น
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ธุรกิจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
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ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารตรวจเช็ ค เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง านหลั ก และกิ จ กรรมทางการเงิ น ที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท
ได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถ
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้มีการรายงานการด�ำเนินการโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการก�ำหนดและ
ประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัท โดยมอบให้ฝ่ายจัดการไปด�ำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรม และ
ก�ำหนดมาตรการเพื่อจัดการแก้ ไขตามความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
(2) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีกำ� หนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำเป็นรายไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจ�ำเป็น
ซึ่งมีการก�ำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ โดยเลขานุการ
คณะกรรมการได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
เพื่ อ ให้ ก รรมการได้ มีเวลาศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอก่ อ นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ปกติ ก ารประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง จะใช้ เวลา
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ 6 ครั้ง และประชุม
ตามวาระพิเศษ 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
ได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอส�ำหรับการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และส่งเสริมให้กรรมการ
ได้อภิปรายประเด็นส�ำคัญอย่างทัว่ ถึง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการท�ำหน้าทีจ่ ดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ซึ่งครอบคลุมสาระส�ำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของ
กรรมการไว้ อ ย่ า งชั ด เจน มี ก ารจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการซึ่ ง พร้ อ มให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบข้อมูลด้านการประเมินผลงานของคณะกรรมการตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด และมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบ้างเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามบริษัทมีแนวคิดที่จะก�ำหนด
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยจะกระท�ำด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบตามความเหมาะสม เพื่อน�ำมาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการ
ต่อไป
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(4) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงได้รับการพิจารณาอย่างเป็นกลางและ
เหมาะสม และเพื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะได้มีการน�ำเสนอ
ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ดิ ว้ ย ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ ริหาร ได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”
(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
การพัฒนากรรมการ
บริ ษั ท ค� ำ นึ ง ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของกรรมการซึ่ ง เป็ น กลไกที่ ส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดแนวทางนโยบายและแผนงานใน
การที่จะท�ำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งได้ ไว้วางใจแต่งตั้ง
กรรมการเพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลการท�ำงานของฝ่ายบริหาร บริษัทจึงมีเป้าหมายใน
การพั ฒ นากรรมการทุ ก ท่ า นให้ มี ค วามรอบรู ้ ใ นเรื่ อ งที่ จ� ำ เป็ น และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม�่ ำ เสมอ โดยการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ทั้ ง ในด้ า นของการจั ด สรรเวลาและค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก รรมการ
กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านเลขานุการบริษทั ได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา กับหน่วยงานต่างๆ
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม
ส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย และสมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า อบรม สั ม มนา
ดังกล่าวได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับทราบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลในด้านต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันจะน�ำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ หากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัท
จะจั ด เตรี ย มเอกสารและข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการได้ ท ราบถึ ง บทบาทหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทั เช่น คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน ซึง่ จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ในเรื่องภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงาน
การถือหลักทรัพย์ ในบริษัท ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 เป็ น ต้ น อั น เป็ น ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของภาระหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ตามกฎหมายที่กรรมการต้องยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งในส่วนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะใช้
เป็นแนวทางในการท�ำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้บริหารทั้งในระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเพื่อการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ในการวางแผนและการท�ำงานในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย การเงิน
ตลอดจนงานในส่ ว นสนั บ สนุ น ทั้ ง หลาย จะก� ำ หนดให้ มี ก ลุ ่ ม คณะท� ำ งานที่ ป ระกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
ผู้บริหารในแต่ละสายงานมาประชุมร่วมกันเพื่อก�ำหนดแผนการท�ำงานและการประสานงาน ซึ่งอาจมีหลายคณะ
ตามความเหมาะสม เช่น คณะท�ำงานในการพิจารณาโครงการใหม่ โดยจะท�ำหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจใน
การลงทุนซื้อที่ดินหรือลงทุนอื่นๆ หรือ คณะท�ำงานที่พิจารณาเกี่ยวกับการเงินของบริษัท หรือ คณะท�ำงานใน
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการตลาด เป็ น ต้ น โดยในคณะท� ำ งานเหล่ า นี้ จ ะประกอบด้ ว ยประธานอ� ำ นวยการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นแกนหลัก และมีบรรดาผู้บริหารอื่นๆ ในระดับต่างๆ
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ของสายงานที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเข้าร่วมในการท�ำงานในกลุ่มคณะท�ำงานแต่ละคณะ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า
ด้วยแนวทางในการท�ำงานดังกล่าวนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของผู้บริหารอย่างมาก
เนื่องจากได้มีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดแผนและการปฏิบัติงาน และได้เห็นและสัมผัสการท�ำงาน
ของผู้บริหารในสายงานอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการที่ ได้มีโอกาสศึกษาและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์
ในการท�ำงานจากผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติงานจริงด้วย จะเห็นว่า วิธีการท�ำงานดังกล่าวนอกจากจะเป็น
การพัฒนาผู้บริหารที่ดีแล้ว ยังจะท�ำให้งานมีความต่อเนื่อง และสามารถสืบทอดงาน และถ่ายโอนความรับผิดชอบ
ระหว่างผู้บริหารทั้งในระดับเดียวกันในต่างสายงาน และจากผู้บริหารระดับสูงได้ โดยคล่องตัว เนื่องจากไม่ติดยึด
กับตัวบุคคล เป็นการท�ำงานในลักษณะของทีม การที่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มคณะท�ำงานแต่ละคณะที่ท�ำงานสอดประสานกัน
ท�ำให้มีการสืบทอดงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะของการท�ำงานร่วมกันซึ่งจะได้ศึกษาและถ่ายทอดงาน
รวมทั้งความรับผิดชอบที่ส�ำคัญไปพร้อมกัน
ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลางนั้น บริษัทมีการพัฒนาและแผนการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยผู้บริหาร
ระดับสูงในแต่ละสายงานจะต้องพิจารณาและสนับสนุนให้ผู้บริหารในระดับกลาง และพนักงานในสายงานได้มี
การพัฒนาศักยภาพขึ้นเพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานด้านการบริหารและท�ำงานงานแทนตนได้ โดยที่ผู้บริหาร
ระดั บ กลางที่ มี ศั ก ยภาพในทุ ก สายงานจะได้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการ SLP (Sansiri
Leadership Programme) ซึง่ เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร โดยพนักงานจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและกลยุทธ์ในการบริหารแนวใหม่
รวมถึ ง การที่ จ ะเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ดีแ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในอนาคต นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย (Network)
ในการประสานงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท�ำงานในระหว่างสายงานต่างได้ด้วย เนื่องจากพนักงาน
ที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้าเรียนและท�ำกิจกรรมร่วมกัน ในส่วนของพนักงานในระดับต�่ำลงมาบริษัทจะมีโครงการ
ค้นหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยจะเป็นการคุยกันในระหว่างผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกัน
ท�ำการคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะการท�ำงาน และทัศนคติที่ดีเข้ามาร่วมฝึกอบรมในลักษณะ On the Job Training
เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางตามล�ำดับ
นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนโครงการสัมมนา/ดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในการน�ำไปใช้ ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งผู้บริหารระดับกลางทุกคน
จะได้มีโอกาสเข้าเรียนในโครงการอบรมสัมมนาที่ส�ำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น�ำและการบริหารงาน

โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้ า งกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือในการบริหารงานและการก�ำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 4 คณะ ได้แก่ (1)
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) และ (4) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ ในข้อบังคับบริษัท
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถอุทิศตนและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 10 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
แบ่งเป็น กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน (โดยในจ�ำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งคณะ) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ ประธานอ�ำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้
ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
อนึ่ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีชื่อเสียงและประสบการณ์
ทางธุรกิจอย่างสูง และเป็นผู้บริหารอาชีพที่มีความเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด ดังนั้น
การด�ำเนินการและการบริหารงานของบริษัทของคณะผู้บริหาร จึงอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลอย่างเป็นกลางของกรรมการ
ที่ ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลที่พอเพียงแล้วในความเห็นของบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ และดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมาย เว้นแต่การตัดสินใจหรือการด�ำเนินงานใน
เรื่ อ งที่ ต ามกฎหมาย ประกาศและข้ อ ก� ำ หนดของคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะด�ำเนินการได้ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทได้ ให้อ�ำนาจคณะกรรมการบริษัท
ที่จะแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (คณะกรรมการบริหาร) เพื่อท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัท ให้เป็น
ไปตามแนวนโยบายและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย ซึ่งได้แก่ การอนุมัติการด�ำเนินงานตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้ และการกลั่นกรองเรื่องใดๆ
ที่อยู่นอกเหนือขอบอ�ำนาจของตนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ข้อบังคับได้ ให้อ�ำนาจ
คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือคณะท�ำงานอื่นใดเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการบริหารงานได้ด้วย
คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย นายเจษฎาวัฒน์
เพรียบจริยวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และมีสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 2 คน คือ นายศุภนิจ
จัยวัฒน์ และ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
อนึ่ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายมานะ นพพันธ์ ได้ขอลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต่อมา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนต�ำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบทุ 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 น
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
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ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 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
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
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2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors)
จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสมาชิกใน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คือ นายพรทัต อมตวิวัฒน์ และ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
อนึ่ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายมานะ นพพันธ์ ได้ขอลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งต่อมาที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติ
แต่งตั้ง นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน แทนต�ำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และอนุมัติให้แต่งตั้ง นายกิตติชัย
รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี
ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการ โดยพิจารณาถึงความเป็นธรรม ความสมเหตุสมผล และ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการ และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัท
อื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ จะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจ�ำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ตามต�ำแหน่งงาน สวัสดิการ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การจ้างประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ตามต�ำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจะท�ำการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน
ในระดับผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในจ�ำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ทั้ ง หมดในแต่ ล ะคราว ซึ่ ง รวมถึ ง การก� ำ หนดรายชื่ อ และจ� ำ นวนใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ก รรมการและ
พนักงานที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวก�ำหนดไว้
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนที่มีความส�ำคัญ
3. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR)
คณะกรรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม (คณะกรรมการ CSR) ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานกรรมการ CSR และสมาชิกในคณะกรรมการ CSR คือ
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และ นายพรทัต อมตวิวัฒน์
คณะกรรมการ CSR ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ CSR
โดยต�ำแหน่ง และกรรมการอื่นๆ อีกจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท พนักงาน
ที่ปรึกษาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ CSR ที่เป็นกรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้การท�ำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการ CSR ซึ่ง
พ้ น จากต� ำ แหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ใหม่ อี ก ได้ ส่ ว นกรรมการ CSR ที่ เ ป็ น พนั ก งานของบริ ษั ท ซึ่ ง
รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
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ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR
(1) พิ จ ารณากลั่ น กรองกิ จ กรรมและนโยบายเพื่ อ สั ง คม ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท เพื่ อ น� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบาย
ด้าน CSR ของบริษัท
(3) พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนงานและงบประมาณประจ� ำ ปี ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น การด้ า น CSR เพื่ อ น� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
(4) พิ จ ารณาและติ ด ตามความก้ า วหน้ า การด� ำ เนิ น การด้ า น CSR และประเมิ น ผลส� ำ เร็ จ รวมทั้ ง คุ ณ ภาพ
ของโครงการ 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�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือที่ปรึกษาอิสระ แต่มิได้มีฐานะ
เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด (เว้นแต่กรรมการบริหารในล�ำดับที่ 1-3 เท่านั้นที่มีสถานะเป็นกรรมการของบริษัทด้วย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายอภิชาติ
นายเศรษฐา
นายวันจักร์
นายฒาลิน
นายอุทัย
นายเมธา
นายนพพร
นายมนู
นายสมชาย
นายสุริยะ
นายภูมิภักดิ์
นางสาวณัฏฐาลักขณ์

ต�ำแหน่ง

จูตระกูล
ทวีสิน
บุรณศิริ
เอี่ยมฐิติวัฒน์
อุทัยแสงสุข
อังวัฒนพานิช
บุญถนอม
ตระกูลวัฒนะกิจ
ชาญธนเวทย์
วรรณบุตร
จุลมณีโชติ
สกุลปุณยาพร

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเลขานุการกรรมการบริหาร

หมายเหตุ - นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 (แทน นายมนเธียร สร้อยสุวรรณ ซึ่งได้ขอลาออก)
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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
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง รวมถึ ง การก� ำ หนดแผนธุ ร กิ จ ทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ์ และโครงสร้ า งองค์ ก รและ
การบริหารงานหลักในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันภายใต้นโยบายและงบประมาณดังกล่าว
ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ก�ำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ ได้รับอนุมัติไว้
(2) ด�ำเนินกิจการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย รวมถึงการอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานของบริษทั ในเรือ่ งต่างๆ
ตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
(3) กลั่นกรองเรื่องใดๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบอ�ำนาจของตนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติด�ำเนินงานของบริษัทในเรื่องต่างๆ ตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้ จะต้องไม่มี
ลั ก ษณะเป็ น การอนุ มั ติ ร ายการที่ ท� ำ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู ้ จั ด การ หรื อ ผู ้ รั บ มอบอ� ำ นาจจาก
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใด (ตามข้อบังคับของบริษทั และตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกาศ) ท� ำ กั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย เว้ น แต่ เ ป็ น การอนุ มั ติ ร ายการที่
เป็นธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายสินค้า หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
การเลื อ กกรรมการของบริ ษั ท จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น เว้ น แต่ ก รณี ต� ำ แหน่ ง กรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนใน
การประชุ ม คราวถั ด ไป โดยบุ ค คลที่ เ ข้ า เป็ น กรรมการให้ อ ยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ เ หลื อ อยู ่ ข องกรรมการที่
ตนแทน เว้นแต่วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการ
อิ ส ระและกรรมการตรวจสอบนั้ น คณะกรรมการจะพิ จ ารณาจากรายชื่ อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ โดยทั่ ว ไป
ในวงการธุรกิจและวิชาการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อท�ำการแต่งตั้ง หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้งตามแต่กรณี เช่นเดียวกันกับกรรมการอื่นๆ ซึ่งได้
รับแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อโดยการพิจารณาร่วมกันของประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดไว้ แ ตกต่ า งจากที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรา 70 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทว่า
จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมนั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง
หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
แต่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ ได้ โดยที่ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับเลือกกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ได้
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การคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระไว้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ เ งิ น เดื อ นประจ� ำ หรื อ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่ มี ห รื อ เคยมี 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 บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น 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
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุ มของบริ ษั ท และไม่ เป็ นผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มีนั ย ส� ำ คั ญ ผู ้ มีอ� ำ นาจควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตั ดสิ น ใจในการด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งประธานอ�ำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 100 ซึ่ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
รวมทั้งก�ำกับดูแลให้นโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยมีการด�ำเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริ ษั ท ภายใน 3 วั น ท� ำ การ นั บ จากวั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง โดยให้ ล งนามตั้ ง แต่ เ มื่ อ แรกเข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง
รวมทั้งส่งส�ำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อบริษัทในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นมาตรการ
หนึ่งที่ท�ำให้บริษัทสามารถตรวจสอบว่ามีการซื้อขายหุ้นโดยการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญของบริษัทไว้ โดยบริษัทได้แจ้งให้
คณะกรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิด
เผยต่อสาธารณชน พร้อมทั้งการก�ำชับให้มีการเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น
โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารอื่นพร้อมๆ กับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ด้วยวิธี
การดังกล่าวบริษัทเชื่อว่า หากเกิดการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน จะสามารถก�ำหนดขอบเขตใน
การสอบสวนและน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท รวมเป็นเงิน 6.6 ล้านบาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จ�ำนวน 2 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัท
ย่อย จ�ำนวน 4.6 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น ให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทดังนี้
(ก) ค่าบริการอื่น ได้แก่ Audit Instruction Charge รวม 100,149 บาท
(ข) ค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ : - ไม่มี -
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญต่อการสร้างระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล และสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสัมพันธ์กับการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบ
การควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน อันได้แก่ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง
(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม
ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 3 ท่าน และกรรมการภายนอกซึ่งเป็น
กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ ง สิ้ น 7 ท่ า น ท� ำ ให้ ใ นการพิ จ ารณาการตั ด สิ น ใจในการ
บริหารงานต่างๆ ของ บริษัท มีการคานอ�ำนาจกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดผังองค์กร
การบริหารงานบริ ษั ท ได้ แ บ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานสามด้ า นที่ เ ป็ น พื้ น ฐานของระบบควบคุ ม ภายใน
อันได้แก่ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการตรวจสอบ
ดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอีกทางหนึ่ง โดยท�ำการตรวจสอบ
ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ทางการบั ญ ชี - การเงิ น และการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งสม�่ำ เสมอ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความมั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัท จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องจะท�ำการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ ไขหรือปรับปรุง
ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งน�ำเสนอผลการแก้ ไขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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2. การบริหารความเสี่ยง

5. ระบบการติดตาม

ในการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทมีกระบวนการในการจัดท�ำแผนงานประจ�ำปีที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด ซึ่งขั้นตอนในการจัดท�ำแผนงานจะมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาใช้ ในการก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อด�ำเนินการ ตลอดจนเครื่องชี้วัดและติดตามผล รวมทั้งมี
การจัดท�ำระบบบัญชีต้นทุนแยกตามแต่ละกิจกรรม เพื่อที่บริษัทจะได้รับทราบต้นทุนของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันต่อไป โดยที่ในระหว่างปฏิบัติงานตามแผนจะได้มีการติดตามและ
ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวอยู่อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อ
ที่ ห ากมี ป ั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น จากที่ ไ ด้ มี ก ารประเมิ น ไว้ ใ นขั้ น ตอนการวางแผนจะได้ มี
การปรับกลยุทธ์หรือก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการย่อยสองคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม
ในด้านการบริหารงาน บริษัทได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมตาม
หลักการกระจายอ�ำนาจและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามให้การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้ทิศทางการท�ำงานของทุก
หน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกัน และได้มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทได้รวบรวมและก�ำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้น และได้ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างค่านิยม แนวทางปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึ่งบริษัทเชื่อว่า
วัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจะส่งเสริมในด้านความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Integrity) ของพนักงาน
ได้ทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นพลังผลักดันไปสู่ความส�ำเร็จในอนาคต

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทได้เล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เห็นได้จากการที่บริษัทได้ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ ในการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัย ท�ำให้การจัดเก็บรวบรวม และ
บริหารข้อมูล และการจัดท�ำรายงานข้อมูลต่างๆ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถรายงานได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายภายในองค์กร
ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ จากหน่ ว ยงานภายนอกเข้ า มาในบริ ษั ท อั น จะท�ำ ให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารและส่ ง ข้ อ มู ล ระหว่ า ง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยที่ระบบดังกล่าวมีการก�ำหนด
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
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บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 รวม 12 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่รายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ในการบริหารงานตามแผนงานจะมีการตรวจสอบ
ติดตามผลการด�ำเนินการ และวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุม
รวมของพนั ก งานระดั บ จั ดการของทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ รายงานความคื บ หน้ า ของการด� ำ เนิ น การตามแผนงานดั ง กล่ า ว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนอกเหนือไปจากการบริหารติดตามผลตามระบบงานและเครื่องชี้วัดที่ก�ำหนดตามแผนงานโดย
ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางที่จะท�ำให้มีการส่งผ่านข้อมูลและการติดตามการท�ำงานข้าม
สายงานอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ ไขต่อไป
อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวทางในแบบประเมินที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด และโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นต่อ
ระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สรุปได้วา่ บริษทั และบริษทั ย่อยได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปีของบริษัทและ
งบการเงินรวมของบริษัทย่อย ตามที่ควรอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ ไข
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด
นอกจากนี้ งบการเงินของบริษัท ประจ�ำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย
จ�ำกัด ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
นางศุภานัน เรืองจิระภา ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท�ำงาน และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
โดยในระหว่างปีที่ผ่านมา นางศุภานัน เรืองจิระภา ได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังนี้
ชื่อ - สกุล

นางศุภานัน เรืองจิระภา

ต�ำแหน่ง

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในอาวุโส

อายุ

60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Internal Audit Role
Internal Audit Conference 2010
- ไม่มี -

สัด ส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยฯ ไม่มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นโยบาย หรือแนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินการรายการระหว่างกันตราบเท่าที่บริษัทเห็นว่า การเข้าท�ำรายการระหว่างกันจะก่อให้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ บ ริ ษั ท ตามสภาวการณ์ ใ นขณะที่ บ ริ ษั ท เข้ า ท� ำ รายการ โดยจะมี ก ารก� ำ หนดเงื่ อ นไขต่ า งๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด เช่นเดียวกับการก�ำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยฯ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยมี นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
และมีสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 2 คน คือ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่
22 มิ ถุ น ายน 2558 นายมานะ นพพั น ธ์ ได้ ข อลาออกจากต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนต�ำแหน่งที่ว่างลง โดยให้
มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
อิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูล และได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
เป็นการประชุมวาระปกติ 4 ครั้ง และประชุมวาระพิเศษกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้เป็นผล ส�ำเร็จ
พร้อมทั้งติดตามและสนับสนุนให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระส�ำคัญของผลการด�ำเนินงานในเรื่องต่างๆ
มีดังนี้

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ด้านการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ เหมาะสม มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นย�้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

3. การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งพบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ และเป็น
ไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่มีหรือ
เกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสม

1. การสอบทานงบการเงินในปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท แสนสิ ริ จ� ำ กั ด
(มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�ำรายไตรมาสและประจ�ำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามและ
รับฟังค�ำชี้แจงจากผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งพบว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายการบัญชี
มีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
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5. ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
รวมทั้ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจสอบโดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า การตรวจสอบภายในของบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ า งอิ ส ระและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
อีกทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม มีการรวบรวมเรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
ชี้แจงแนวทางแก้ ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�ำไปป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
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6. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้มีการควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มีความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และท�ำหน้าที่ได้ โดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร
พนั ก งาน และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนได้ ใ ห้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย
อย่างเท่าเทียมกัน
ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร
ของบริ ษั ท มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของบริ ษั ท อย่ า งมี คุ ณ ภาพเยี่ ย งมื อ อาชี พ และ
มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น และการด�ำ เนิ น งานอย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการก�ำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ และความสามารถในการแข่ ง ขั น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บทางการ
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ โดยยึดหลัก
ความระมั ด ระวั ง และสมเหตุ ส มผลในการจั ด ท� ำ รวมทั้ ง เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส�ำ คั ญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความ
ถูกต้องของงบการเงิน รวมทั้งประเมินการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการ
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นายอภิชาติ จูตระกูล
ประธานกรรมการบริหาร
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ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2.73

2.37

2.96

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.11

0.13

0.14

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

(0.22)

(0.12)

0.22

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

667.23

587.42

558.67

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

0.54

0.61

0.64

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

0.46

0.35

0.46

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

774.57 1,023.54

789.13

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

9.51

8.88

15.45

ระยะเวลาช�ำระหนี้

วัน

37.84

40.56

23.30

วงจรเงินสด

วัน

737.27

983.59

766.47

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น (ของรายได้หลัก)

ร้อยละ

32.62

32.71

29.34

อัตราก�ำไรขั้นต้น (ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย)

ร้อยละ

33.04

33.56

29.86

อัตราก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

6.66

11.49

9.12

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

11.95

16.20

13.48

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

3.62

5.10

4.92

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

ร้อยละ

40.35

59.27

52.43

เท่า

0.54

0.42

0.52

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

2.52

1.95

1.55

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

2.03

1.58

1.23

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น - สุทธิ

เท่า

1.91

1.45

1.13

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย

เท่า

1.98

2.54

3.24

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพัน

เท่า

0.35

0.44

0.39

ร้อยละ

50.00

50.00

50.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

1.72

2.40

1.91

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

บาท

0.19

0.33

0.25

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

0.10

0.12

0.12

สินทรัพย์รวม

ร้อยละ

29.13

21.83

(5.05)

หนี้สินรวม

ร้อยละ

37.42

12.47

(12.58)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ร้อยละ

12.11

45.40

9.60

รายได้จากการขายหรือบริการ

ร้อยละ

(4.10)

(1.76)

31.54

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ร้อยละ

12.83

(19.12)

17.33

ก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

(34.33)

75.84

3.32

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 และแนวโน้มของปี 2559
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 (ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 0.8 ของปีที่ผ่านมา โดยการลงทุนภาครัฐ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
และภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน ตลอดจนการผลิตภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
และสาขาบริการอื่นๆ ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่การส่งออกชะลอตัวลง
ส�ำหรับอัตราการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวที่
ร้อยละ 0.6 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชน ปรับลดลงร้อยละ 2.0 ตามการลดลงของการลงทุน
ในเครื่องมือเครื่องจักร ส�ำหรับมูลค่าการส่งออกโดยรวมทั้งปี 2558 อยู่ที่ 212,109 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ
5.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ทางด้านการผลิต อัตราการขยายตัวของสาขาก่อสร้างอยู่ที่ร้อยละ 15.8 ตามการขยายตัวการของก่อสร้างภาครัฐ
สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวที่ร้อยละ 14.0 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 29.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นที่
ร้อยละ 20.4 นอกจากนี้ สาขาอุตสาหกรรมและสาขาอสังหาริมทรัพย์ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัว
ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 4.1 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม สาขาเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 4.2 จากผลกระทบจากปัญหา
ภัยแล้ง ทั้งนี้ การจ้างงานยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.9 เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ
และอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต�่ำเช่นกัน
ส�ำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ ไทยในปี 2558 ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้า ดังจะเห็นได้จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์
ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2558 คิดตามมูลค่า ลดลงที่ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2557
ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่า ในปี 2558 มีจำ� นวนทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจ�ำนวน 121,470 หน่วย ลดลงที่ร้อยละ 9 จากปีที่ผ่านมา โดยจ�ำนวนบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม
มีจำ� นวนลดลงทีร่ อ้ ยละ 5 และร้อยละ 14 ตามล�ำดับ ขณะทีจ่ ำ� นวนทาวน์เฮาส์เพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 23 ทัง้ นี้ ภาคอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ยังคงชะลอตัว อย่างไรก็ดี ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ
ปี 2558 โดยมี ป ั จ จั ย สนั บ สนุ น จากมาตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อี ก ทั้ ง การลงทุ น ในโครงสร้ า ง
พื้นฐานจากรัฐบาล รวมถึงดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ
ส�ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์
ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8-3.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในขณะเดี ย วกั น แนวโน้ ม การอ่ อ นค่ า ของเงิ น บาท ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ มู ล ค่ า การส่ ง ออกในรู ป เงิ น บาทมี ก ารขยายตั ว และ
ส่งผลให้รายรับและสภาพคล่องของผู้ประกอบการดีขึ้น ราคาน�้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ อีกทั้งแนวโน้มการขยายตัวของ
ภาคการท่องเที่ยว ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ในปี 2559 ยังมีข้อจ�ำกัดและปัจจัยเสี่ยง อาทิ การฟื้นตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจโลกรวมถึงราคาสินค้าซึ่งท�ำให้
ภาคส่งออกชะลอตัว เป็นต้น
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ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2558 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 38,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากจ�ำนวน 29,527 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็ น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ จ ากการขายโครงการ ซึ่ ง เป็ น รายได้ ห ลั ก ของแสนสิ ริ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ที่
ร้อยละ 29 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการธุรกิจและรายได้ค่าบริการอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 136 และร้อยละ
28 ตามล�ำดับ ส�ำหรับก�ำไรสุทธิในปี 2558 มีจ�ำนวน 3,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิจ�ำนวน
3,393 ล้านบาทในปี 2557
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการ ในช่วงปี 2556-2558 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้ตามตาราง
ด้านล่างนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์
บ้านเดี่ยว

ปี 2556
ล้านบาท

ปี 2557

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2558

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

10,166

36.7

11,488

42.2

10,107

28.8

2,367

8.5

1,622

6.0

1,996

5.7

15,157

54.7

14,045

51.7

23,048

65.6

อื่นๆ

34

0.1

20

0.1

1

0.0

รวม

27,724

100.0

27,174

100.0

35,152

100.0

ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์
คอนโดมิเนียม

ส�ำหรับปี 2558 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการจ�ำนวน 35,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 29 จากจ�ำนวน
27,174 ล้านบาทในปี 2557 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม
และโครงการทาวน์เฮาส์ โดยในปี 2558 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ
65.6 จ�ำนวน 23,048 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 28.8 จ�ำนวน 10,107 ล้านบาท และ
รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 5.7 จ�ำนวน 1,996 ล้านบาท
ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในปี 2558 ปรับลดลงที่ร้อยละ 12 จากจ�ำนวน 11,488 ล้านบาท ในปี 2557
มาอยู่ที่จ�ำนวน 10,107 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากโครงการบ้านเดี่ยวภายใต้แบรนด์ “เศรษฐสิริ” จ�ำนวน 8
โครงการ รายได้รวม 3,906 ล้านบาท และโครงการบ้านเดี่ยวภายใต้แบรนด์ “นาราสิริ” จ�ำนวน 5 โครงการ รายได้รวม
1,536 ล้านบาท ซึ่งรายได้รวมจากทั้ง 2 แบรนด์ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด ทั้งนี้
โครงการเศรษฐสิริ จรัญ-ปิ่นเกล้า เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีการรับรู้รายได้สูงที่สุดในปี 2558 ที่จ�ำนวน 1,083 ล้านบาท
ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ ในปี 2558 มีจ�ำนวน 1,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ รายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ มาจาก แบรนด์ “ทาวน์ อเวนิว” จ�ำนวน 7 โครงการ รายได้รวม 946
ล้านบาท และโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “ฮาบิทาวน์” จ�ำนวน 3 โครงการ รายได้รวม 572 ล้านบาท ในการนี้
โครงการ ฮาบิทาวน์ เนสท์ ท่าข้าม-พระราม 2 เป็นโครงการทาวน์เฮาส์ที่มีการรับรู้รายได้สูงที่สุดในปี 2558
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รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2558 นั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของรายได้จากการขายโครงการ
ทั้งหมด โดยมีจ�ำนวน 23,048 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากจ�ำนวน 14,045 ล้านบาทในปี 2557 โดยรายได้
จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดมีสัดส่วนที่ร้อยละ 67 ของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม
ทั้งหมด หรือจ�ำนวน 15,497 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการนายน์ บาย แสนสิริ โครงการดีคอนโด กาญจนวนิช และโครงการ
เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77 เป็นโครงการที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก โดยรายรับรวมจาก 3 โครงการ มีจ�ำนวน
5,870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2558 อยู่ที่ 728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 646 ล้านบาทในปี 2557 มีปัจจัยหลัก มาจาก
ที่ดินบางส่วนที่แสนสิริได้จัดซื้อเพิ่มเติม ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบและการวางแผนด้านการตลาด แสนสิริ
ยังไม่ได้น�ำมาพัฒนาโครงการ ท�ำให้ดอกเบี้ยของที่ดินดังกล่าว ไม่สามารถบันทึกเป็นต้นทุนได้ ประกอบกับมีโครงการ
คอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จและอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ์ ท�ำให้ดอกเบี้ยของห้องชุดที่ยังไม่ ได้ โอนกรรมสิทธิ์
จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น

รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์
ส�ำหรับปี 2558 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากจ�ำนวน 76 ล้านบาท
ในปี 2557 ในขณะที่รายรับค่าบริการธุรกิจมีจ�ำนวน 1,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 606 ล้านบาท หรือร้อยละ
136 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากแสนสิริมีรายได้จากการรับบริหารจัดการโครงการ
ให้แก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน นอกจากนี้ แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและ
รายได้จากธุรกิจโรงเรียนในปี 2558 รวมจ�ำนวน 304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้
แสนสิริยังมีก�ำไรจากการขายที่ดินจ�ำนวน 964 ล้านบาท

ก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปี 2558 แสนสิริและบริษัทย่อยบันทึกก�ำไรสุทธิเท่ากับ 3,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3 จากก�ำไรสุทธิ
ในปี 2557 จ�ำนวน 3,393 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีอัตราก�ำไรสุทธิที่ร้อยละ 9.1 ของรายได้รวม ปรับลดลงจาก
อัตราก�ำไรสุทธิที่ร้อยละ 11.5 ของรายได้รวมในปี 2557 เป็นผลมาจากการลดลงของก�ำไรขั้นต้น ทั้งนี้ อัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�ำหรับปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 26.2 ของก�ำไรก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ต้นทุนขาย
ส�ำหรับปี 2558 ต้นทุนขายโครงการเท่ากับ 24,656 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับต้นทุนขายโครงการ
ในปี 2557 ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการ ส�ำหรับอัตราก�ำไรขั้นต้นของปี 2558 ปรับลดลงมาอยู่ที่
ร้อยละ 29.9 จากร้อยละ 33.6 ในปี 2557 เป็นผลมาจากการปรับลดราคาขายบางยูนิตลง เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือ ส�ำหรับต้นทุนโครงการเพื่อเช่ามีจ�ำนวน 46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 จากปี 2557 ในขณะที่ต้นทุน
บริการธุรกิจเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 111 จากปี 2557 มาอยูท่ ี่ 1,061 ล้านบาทในปี 2558 ตามการเพิม่ ขึน้ ของรายได้คา่ บริการธุรกิจ
ส�ำหรับต้นทุนบริการอื่น ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2558 เท่ากับ 6,460 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของรายได้รวม โดยลดลง
จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ร้อยละ 18.6 ของรายได้รวม ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2558 มีจ�ำนวน 3,312 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 2,633 ล้านบาทในปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่ม
ขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนกรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.6
ของรายได้รวม ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 8.9 ในปีก่อนหน้า ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 (รวมค่าตอบแทน
ผู้บริหาร) มีจ�ำนวน 3,148 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 2,873 ล้านบาท อย่างไรก็ดี สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2558 ปรับลดลงจากร้อยละ 9.7 ของรายได้รวมในปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.2 ของรายได้รวม
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ�ำนวน 69,451 ล้านบาท ลดลง 3,696 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 59,135 ล้านบาท
ลดลงจ�ำนวน 6,146 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 10,316
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2,450 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงิน
ให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินลงทุนในการร่วมค้า
หนี้สิน
หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 42,253 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 6,078 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน มีจ�ำนวน 19,949 ล้านบาท ลดลง 7,619
ล้ า นบาท สาเหตุ ห ลั ก มาจากการลดลงของส่ ว นของเงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น และระยะยาวที่ ถึ ง ก� ำ หนดช� ำ ระภายในหนึ่ ง ปี
ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนมีจ�ำนวน 22,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,541 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการเสนอขาย
หุ้นกู้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนี้สิน
เฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย 33,369 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่ 39,097 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.55 เท่า และหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio)
เท่ากับ 1.23 เท่า ทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ก�ำหนดไว้กรณีที่ออกตราสารหนี้ กล่าวคือ
ก�ำหนดให้อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 27,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,382 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นผลมาจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2558 จ�ำนวน 3,506 ล้านบาท ประกอบกับ
บริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานครั้งที่ 6
(ESOP#6) และ SIRI-W1 จ�ำนวน 537 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิของปี 2557
จ�ำนวน 1,713 ล้านบาท
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กระแสเงินสด
แสนสิริและบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิยกมาจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 3,051 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน 9,503 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน 1,255 ล้านบาท และเงินสดสุทธิ
ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 8,683 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 จ�ำนวน 2,672 ล้านบาท ส�ำหรับกิจกรรมด�ำเนินงาน แสนสิริมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ด� ำ เนิ น งานจ� ำ นวน 31,506 ล้ า นบาท ในการนี้ แสนสิ ริ ใ ช้ เ งิ น สดไปในการพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ�ำนวน 18,915 ล้านบาท ส�ำหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ยืมแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันและการจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จ�ำนวน 899 ล้านบาท และจ�ำนวน 1,269 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการช�ำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงิน
จ�ำนวน 12,214 ล้านบาท และจ่ายช�ำระคืนหุน้ กูท้ คี่ รบก�ำหนดไถ่ถอนจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังใช้กระแสเงินสด
ไปในการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 1,713 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสนสิริและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.96 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.37 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งลดลงร้อยละ 28 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ตามการลดลงของส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ในขณะที่
สินทรัพย์หมุนเวียนปรับลดลงที่ร้อยละ 9 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสนสิริมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 13.48 ปรับลดลงจากร้อยละ 16.20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลงของอัตราก�ำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ลดลงจาก
ร้อยละ 11.5 ในปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 9.1 ในปี 2558 ส�ำหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2558 ปรับลดลง
เล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 4.9 จากร้อยละ 5.1 ในปี 2557 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลดลง
จาก 1.95 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มาอยู่ที่ 1.55 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สรุปปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานในอนาคต
ปั จ จั ย ภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานของแสนสิ ริ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผ ลการด� ำ เนิ น งานอาจไม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ ห รื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากปี ที่ ผ ่ า นมาอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ประกอบด้ ว ย ต้ น ทุ น การก่ อ สร้ า งที่
ปรับสูงขึ้นและปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงมากขึ้น รวมถึงปัญหาความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง
ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและก�ำลังซื้อของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี แสนสิริได้ตระหนักถึงปัจจัยภายนอกที่อาจจะมี
ผลกระทบดั ง กล่ า ว ได้ น� ำ มาวิ เ คราะห์ แ ละปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ใ นการด� ำ เนิ น งานให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

รายงานและงบการเงินรวม
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ และการน� ำ เสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนอ
งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

2,671,766,924

3,051,293,397

1,471,532,541

1,591,428,773

เงินลงทุนชั่วคราว

8

-

556,519,003

-

500,000,000

ลูกหนี้การค้า

9

81,171,467

51,125,792

30,838,355

118,685,801

40,527,827

38,769,250

15,761,267

19,804,192

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2559

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

6.3

-

-

4,973,794,127

9,975,855,810

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

10

51,045,236,837

57,049,290,504

29,227,792,320

27,052,435,811

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง

1,464,229,768

2,016,827,944

967,429,209

955,769,278

เงินมัดจำ�ค่าที่ดินและซื้อสินทรัพย์

3,672,530,680

2,380,028,277

3,488,744,350

2,116,677,277

159,074,746

136,663,379

110,121,421

124,160,550

59,134,538,249

65,280,517,546

40,286,013,590

42,454,817,492

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี

6.3

1,598,688,269

700,000,000

11,725,891,660

9,366,338,947

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

1,743,521,605

927,526,709

เงินลงทุนในการร่วมค้า

12

954,869,328

49,854,599

1,319,018,704

50,000,000

330,400

330,400

330,400

330,400

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

87,793,609

96,812,036

18,417,322

23,848,246

ที่ดินรอการพัฒนา

14

4,032,577,434

3,404,745,882

1,901,856,532

2,653,904,213

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

2,439,804,028

2,434,259,351

1,233,860,416

1,160,977,904

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

31

656,551,464

611,498,334

203,429,975

196,274,083

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น

16

120,097,850

107,030,949

105,206,822

96,556,661

สิทธิการเช่า

17

311,023,661

339,794,409

36,993,145

39,094,584

114,748,787

122,320,859

48,777,185

57,078,628

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

10,316,484,830

7,866,646,819

18,337,303,766

14,571,930,375

รวมสินทรัพย์

69,451,023,079

73,147,164,365

58,623,317,356

57,026,747,867

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

ทุนเรือนหุ้น

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

19,278,911,912

19,823,634,539

19,278,911,912

19,823,634,539

15,285,486,359

14,581,886,194

15,285,486,359

14,581,886,194

26

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

18

1,966,000,000

3,600,000,000

1,966,000,000

3,600,000,000

ตั๋วแลกเงิน

18

4,473,797,378

3,475,925,595

4,473,797,378

3,475,925,595

เจ้าหนี้การค้า

19

1,371,139,997

2,009,542,910

860,596,002

1,079,506,739

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

20

4,285,290,939

10,043,346,263

2,294,383,669

4,383,619,207

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.3

-

-

172,000,000

140,942,296

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน - ครบกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

25

1,998,320,328

1,997,845,342

1,998,320,328

1,997,845,342

471,028,993

495,391,491

171,761,025

91,678,078

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

26

1,470,187,339

1,470,187,339

1,470,187,339

1,470,187,339

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

28

20,022,180

-

20,022,180

-

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

26

-

166,534,687

-

166,534,687

27

1,118,932,009

943,654,062

1,118,932,009

943,654,062

9,261,803,278

7,666,456,976

6,786,550,728

6,060,258,912

41,178,898

(13,720,723)

-

-

27,197,610,063

24,814,998,535

24,681,178,615

23,222,521,194

839,791

1,201,554

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

27,198,449,854

24,816,200,089

24,681,178,615

23,222,521,194

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

69,451,023,079

73,147,164,365

58,623,317,356

57,026,747,867

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

23

125,134,185

110,318,985

55,313,620

50,228,225

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

10.5

2,225,919,386

3,409,034,608

1,380,109,802

1,180,923,317

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 18,017,674,684 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.07 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญ 18,526,761,251 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 14,285,501,270 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญ 13,627,931,023 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)

กำ�ไรสะสม

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

569,673,818

77,704,403

496,609,566

823,196

เงินประกันการก่อสร้าง

764,959,201

738,220,358

335,090,631

305,632,712

1,020,992,208

886,686,503

836,863,761

709,148,458

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนโครงการค้างจ่าย

459,094,006

504,571,425

228,595,491

241,052,415

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

อื่น ๆ

217,952,888

219,874,643

133,126,745

130,875,081

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

19,949,303,327

27,568,462,526

15,402,568,018

17,388,200,661

429,334,727

474,836,167

-

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

20

8,677,701,785

9,011,525,720

6,053,328,585

5,286,521,450

ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

21

314,875,697

-

314,875,697

-

หุน้ กูช้ นิดไม่มปี ระกัน - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนึง่ ปี

25

11,968,135,147

10,968,017,405

11,968,135,147

10,968,017,405

12.1

594,063,532

-

-

-

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

22

114,915,324

80,236,699

79,259,746

53,215,487

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

23

149,493,877

163,213,285

103,494,097

100,256,803

ประมาณการหนีส้ นิ จากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

24

28,022,606

51,489,006

-

-

26,727,203

13,183,468

20,477,451

8,014,867

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

22,303,269,898

20,762,501,750

18,539,570,723

16,416,026,012

รวมหนี้สิน

42,252,573,225

48,330,964,276

33,942,138,741

33,804,226,673

สำ�รองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

(233,712,510)

(145,401)

-

-

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

5,475,686,360

4,976,024,969

3,688,148,038

3,173,283,698

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(728,129,600)

(645,785,898)

(527,480,126)

(558,389,142)

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4,747,556,760

4,330,239,071

3,160,667,912

2,614,894,556

(1,241,997,814)

(937,287,997)

(528,949,833)

(257,590,289)

3,505,558,946

3,392,951,074

2,631,718,079

2,357,304,267

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ

54,899,621

(18,135,610)

-

-

914,993,040

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

54,899,621

(18,135,610)

-

-

194,438,845

167,263,950

รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

18,881,809,374

15,589,423,771

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(22,572,994)

-

(17,424,850)

-

(22,572,994)

-

(17,424,850)

-

4,195,454

-

30,771,765

79,750,096

63,702,830

76,285,846

3,240,914

2,392,164

1,431,695,141

605,742,628

1,099,262,981

39,272,635

29

303,904,068

237,057,439

29,867,611

25,849,224

24

-

767,504,771

-

-

963,760,784

309,417,307

1,151,846,861

304,201,595

กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

46,434,840

-

-

-

ดอกเบี้ยรับ

48,008,602

14,810,129

601,024,875

548,445,837

-

33,040

868,880,000

441,761,425

341,996,965

38,455,254,039

29,527,151,166

รายได้อื่น
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กำ�ไรจากการขายที่ดิน

เงินปันผลรับ

11

อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

12.2

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

31

กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษีเงินได้

ต้นทุนขายโครงการ

2557
3,173,283,698

13,507,255,230

รายได้ค่าบริการอื่น

2558
3,688,148,038

14,902,475,522

รายได้ค่าบริการธุรกิจ

กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2557
4,976,170,370

27,174,303,041

รายได้จากโครงการเพื่อเช่า

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5,709,398,870

35,151,790,895

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการขายโครงการ

(หน่วย: บาท)

22

24,656,320,981

18,055,626,155

10,322,734,207

9,126,612,239

2,497,114

-

16,705,729

54,668,863

45,735,912

59,963,539

3,744,753

3,469,764

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

32,326,627

(18,135,610)

(17,424,850)

-

1,061,047,125

504,028,001

845,206,380

13,213,815

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

3,537,885,573

3,374,815,464

2,614,293,229

2,357,304,267

348,466,577

285,539,687

30,762,352

28,494,772

การแบ่งปันกำ�ไร

ค่าใช้จ่ายในการขาย

3,311,903,012

2,633,462,601

1,762,973,154

1,523,308,428

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

3,505,920,709

3,393,137,128

2,631,718,079

2,357,304,267

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3,148,179,685

2,872,674,815

2,280,534,761

2,118,747,906

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย

(361,763)

(186,054)

3,505,558,946

3,392,951,074

3,538,247,336

3,375,001,518

2,614,293,229

2,357,304,267

(361,763)

(186,054)

3,537,885,573

3,374,815,464

0.25

0.33

0.18

0.23

0.25

0.31

0.18

0.22

ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
ต้นทุนบริการธุรกิจ
ต้นทุนบริการอื่น

29

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
-สุทธิจากภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายอื่น
ตัดจำ�หน่ายค่าความนิยม
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายและทีด่ นิ รอการพัฒนา (โอนกลับ)

10.4

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

141,253,448

-

-

167,439,463

(1,567,450)

164,000,000

10,000,000

4,265,300

-

-

-

โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
และดอกเบี้ยค้างรับ

6.3

-

-

(233,000,000)

(442,375,714)

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

11

-

-

-

(20,000,000)

32,745,855,169

24,550,980,796

15,193,661,336

12,416,140,073

รวมค่าใช้จ่าย

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
กำ�ไรต่อหุ้น

28.2

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

งบการเงินรวม

2557

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

(2,905,707)

83,091,209

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

กำ�ไรก่อนภาษี

4,747,556,760

4,330,239,071

3,160,667,912

2,614,894,556

รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายลดลง จากการโอนเป็นต้นทุนขาย

ลูกหนี้การค้า

(34,430,956)

296,853,253

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(18,914,658,276) (29,180,666,498) (10,998,555,723) (11,779,951,346)

เงินมัดจำ�ค่าที่ดิน

(1,292,502,403)

(1,021,809,839)

(1,372,067,073)

(1,257,616,177)

999,446,350

1,909,190,828

193,713,336

894,046,192

7,572,072

2,485,797

8,301,443

27,171,951

(638,402,913)

(241,078,028)

(218,910,737)

(146,152,449)

314,875,697

-

314,875,697

-

(1,183,115,222)

407,446,597

199,186,485

(31,870,602)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

534,622,225

333,167,215

586,345,790

192,138,496

หนี้สินอื่น

(20,283,717)

(9,563,373)

8,671,282

(1,577,836)

24,656,320,981

18,055,626,155

10,322,734,207

9,126,612,239

5,323,971

14,292,651

1,226,407

720,336

217,228,658

257,107,864

125,080,731

152,511,417

-

13,439,506

-

-

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

19,440,023

16,861,275

15,113,037

13,002,618

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับสิทธิการเช่า

28,770,747

28,770,747

2,101,439

2,101,439

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(21,846,088)

(784,414,965)

(8,859,037)

-

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน

(10,890,347)

(12,758,533)

(7,218,540)

(10,032,879)

กำ�ไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า

724,354,996

-

-

-

(3,669,449)

-

-

-

เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน

11,279,377,735

(5,031,228,178)

1,493,706,048

(1,178,306,183)

(46,434,840)

-

-

-

จ่ายภาษีเงินได้

(1,775,945,077)

(940,606,993)

(690,488,926)

(406,758,838)

-

141,253,448

-

-

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน

9,503,432,658

(5,971,835,171)

803,217,122

(1,585,065,021)

167,439,463

(1,567,450)

164,000,000

10,000,000

4,265,300

-

-

-

556,519,003

(520,374,700)

500,000,000

(500,000,000)

โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ

-

-

(233,000,000)

(442,375,714)

-

6,660,030

-

-

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

(20,000,000)

(898,688,269)

(700,000,000)

1,970,021,257

(3,947,178,293)

3,117,024

(3,695,270)

4,756,237

48,590

-

(542,824)

-

-

(44,233,182)

(41,669,252)

-

-

(229,876,551)

(258,926,078)

(203,106,224)

(131,169,341)

-

-

-

25,004,955

(32,506,924)

(25,356,878)

(23,763,198)

(22,793,839)

113,697,708

105,411,672

57,179,121

54,400,082

20,610,032

24,502,720

12,361,520

16,043,194

202,798

12,000,000

202,798

-

(1,269,018,703)

(50,000,000)

(1,269,018,703)

(50,000,000)

ค่าใช้จ่ายสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

11,754,667

10,519,781

7,472,596

6,814,431

เงินสดรับจากบริษัทย่อยคืนทุน

-

-

450,000,000

-

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

20,022,180

-

20,022,180

-

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

(334,585,002)

-

233,712,510

145,401

-

-

513,590,254

-

-

-

-

(33,040)

(868,880,000)

(914,993,040)

-

1,604,145,495

-

-

ดอกเบี้ยรับ

(48,008,602)

(14,810,129)

(601,024,875)

(548,445,837)

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

37,126,445

-

15,496,836

-

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

728,129,600

645,785,898

527,480,126

558,389,142

ดอกเบี้ยรับ

47,165,367

14,810,129

626,633,844

548,445,837

31,506,254,878

22,772,504,830

12,689,054,339

10,628,652,335

-

33,040

868,880,000

914,993,040

(1,255,079,346)

94,950,934

2,612,920,330

(3,171,659,402)

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์

โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ตัดจำ�หน่ายค่าความนิยม
ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอ
การพัฒนา (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุดและ เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับการฟ้องร้อง

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินปันผลรับ

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ตั๋วเงินจ่ายค่าที่ดิน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกันลดลง
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมฯสุทธิ

เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3,000,000,000
3,000,000,000
-

(14,445,000)
(14,445,000)
-

จ่ายชำ�ระหุ้นกู้ครบกำ�หนด
(2,000,000,000)
(2,000,000,000)
-

จ่ายชำ�ระดอกเบี้ย
(1,761,547,104)
(1,955,897,799)
(1,415,309,942)
(1,431,450,238)

เงินปันผลจ่าย
(1,712,723,466)
(956,223,257)
(1,712,723,466)
(956,223,257)

(3,121,838)
(3,642,603)
(3,121,838)
(3,642,603)

537,065,478
5,328,807,070
537,065,478
5,328,807,070

1,200,000
-

(8,682,779,406)
6,826,740,258
(3,536,033,684)
5,372,816,330

54,899,621
(18,135,610)
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(379,526,473)
931,720,411
(119,896,232)
616,091,907

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
3,051,293,397
2,119,572,986
1,591,428,773
975,336,866

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
2,671,766,924
3,051,293,397
1,471,532,541
1,591,428,773

1,042,938,617
1,313,760,790
906,979,562
872,629,913

931,409,894
-

โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
77,721,786
7,804,156
-

โอนอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
66,135,885
5,370,874
-
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สำ�รองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

33

15,285,486,359

-

-

-

703,600,165

-

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
28.1

ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี

14,581,886,194

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กำ�ไรสำ�หรับปี

14,581,886,194

-

-

4,381,002,027

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

26

33

เงินปันผลจ่าย
สำ�รองตามกฎหมาย

26

ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

-

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากการหักกลบลบหนี้กับเงินให้กู้ยืม

-

1,470,187,339

-

-

-

-

-

-

-

1,470,187,339

1,470,187,339

-

-

813,563,300

-

-

รายการที่มิใช่เงินสด

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

20,022,180

-

-

20,022,180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

-

-

-

-

-

(166,534,687)

-

-

-

166,534,687

166,534,687

-

-

134,241,743

-

-

-

-

1,118,932,009

175,277,947

-

-

-

-

-

-

943,654,062

943,654,062

169,647,554

-

-

-

-

-

-

9,261,803,278

(175,277,947)

(1,712,723,466)

-

-

3,483,347,715

(22,572,994)

3,505,920,709

7,666,456,976

7,666,456,976

(169,647,554)

(956,223,257)

-

-

3,393,137,128

-

3,393,137,128

(5,076,121,632)

-

(4,588,345,203)

-

(10,452,156,359) (11,031,927,548)

-

6,327,863,999

-

3,265,916,800

-

14,401,783,700

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี

4,360,277,100

5,399,190,659

140,942,296

774,006,508

(31,057,704)

32,292,944

41,178,898

-

-

-

-

54,899,621

54,899,621

-

(13,720,723)

(13,720,723)

-

-

-

-

(18,135,610)

(18,135,610)

-

4,414,887

ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินทีเ่ ป็น
เงินตราต่างประเทศ

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

839,791

-

-

-

-

(361,763)

-

(361,763)

1,201,554

1,201,554

-

-

-

1,200,000

(186,054)

-

(186,054)

187,608

ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษทั ย่อย

27,198,449,854

-

(1,712,723,466)

20,022,180

537,065,478

3,537,885,573

32,326,627

3,505,558,946

24,816,200,089

24,816,200,089

-

(956,223,257)

5,328,807,070

1,200,000

3,374,815,464

(18,135,610)

3,392,951,074

17,067,600,812

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

27,197,610,063

-

(1,712,723,466)

20,022,180

537,065,478

3,538,247,336

32,326,627

3,505,920,709

24,814,998,535

24,814,998,535

-

(956,223,257)

5,328,807,070

-

3,375,001,518

(18,135,610)

3,393,137,128

17,067,413,204

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ

-

กำ�ไรสำ�หรับปี

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
50,000,000

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(1,634,000,000)

656,624,039

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
50,000,000
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

10,200,884,167

เงินสดรับจากออกหุ้นเพิ่มทุน

2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

จ่ายชำ�ระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
(1,634,000,000)

ยังไม่ได้จดั สรร

จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
992,640,695

จัดสรรแล้ว

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
997,871,783

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุน้ สามัญ

จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
992,640,695

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
997,871,783

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)

2558

กำ�ไรสะสม

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น

2557

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

2558

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สำ�รองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี

กำ�ไรสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สำ�รองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

กำ�ไรสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

-

33

15,285,486,359

-

-

-

28.1
33

703,600,165

26

-

-

-

14,581,886,194

14,581,886,194

-

4,381,002,027

-

-

10,200,884,167

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำ�ระแล้ว

26

หมายเหตุ

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,470,187,339

-

-

-

-

-

-

-

1,470,187,339

1,470,187,339

-

-

813,563,300

-

-

656,624,039

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
32,292,944
134,241,743
166,534,687
166,534,687
(166,534,687)
-

20,022,180
20,022,180

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้นสามัญ
-

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,357,304,267
2,357,304,267
(956,223,257)
(169,647,554)
6,060,258,912
6,060,258,912
2,631,718,079
(17,424,850)
2,614,293,229
(1,712,723,466)
(175,277,947)
6,786,550,728

169,647,554
943,654,062
943,654,062
175,277,947
1,118,932,009

24,681,178,615

-

(1,712,723,466)

20,022,180

537,065,478

2,614,293,229

(17,424,850)

2,631,718,079

23,222,521,194

23,222,521,194

-

(956,223,257)

5,328,807,070

2,357,304,267

2,357,304,267

16,492,633,114

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

4,828,825,456

ยังไม่ได้จัดสรร

774,006,508

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 18 มีน าคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ครั้งล่าสุด มีดังนี้
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว)

1. บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
6.29

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH
4.70

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
4.68

4. CHASE NOMINEES LIMITED 47
2.77

5. นายวันจักร์ บุรณศิริ
2.63

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯคือเลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน

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
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2558

2557

ร้อยละ

ร้อยละ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

85

85

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สิงคโปร์

100

100

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และ ผู้ถือใบอนุญาต
จัดตั้งโรงเรียนสาธิต
พัฒนา

ไทย

100

100

ให้บริการสนับสนุนด้าน
การบริหารแก่โรงเรียน
สาธิตพัฒนา

ไทย
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2558

2557

ร้อยละ

ร้อยละ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

-

100

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

Sansiri Guernsey (2009) Limited

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Guernsey

100

100

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

กิจการโรงเรียน

ไทย

100

100

บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

ให้บริการจัดการกิจกรรม ไทย
พิเศษต่างๆ และงานวิวาห์
ครบวงจร

70

70

Sansiri Guernsey (2015) Limited

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

100

-

Guernsey

		

100
ค)
ง)
จ)
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ประเทศ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด

ข)
100

ลักษณะธุรกิจ

ถือหุ้นทางอ้อม

ถือหุ้นทางตรง

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

ชื่อบริษัท

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 Sansiri Global Investment Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ได้เข้า
ลงทุนโดยการถือหุ้นทั้งหมดในการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศ Guernsey โดยใช้ชื่อว่า Sansiri
Guernsey (2015) Limited ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมี
ทุนจดทะเบียน 10,000 ปอนด์ บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศอังกฤษ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ได้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญ จ�ำนวน
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด
ในบริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด (บริษทั ย่อยทางอ้อม) ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่บุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน ในราคา  32 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายโดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว (ซึ่งรวมเงินกู้ยืมจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน 482 ล้านบาท) ตามงบการเงินที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหาร (งบภายใน) ณ วันที่ท�ำรายการ
บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือ
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
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  
งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ตามงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง จั ด ตั้ ง ในต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ น เงิ น บาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
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โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมคือจ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
ส่วนที่ ไม่ ได้เป็นของบริษัทฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน
บริษัทฯได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและ
ค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ี้ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับ ปรับ ปรุงนี้ก�ำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�ำไรขาดทุน จากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�ำไรขาดทุน หรือในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ ในก�ำไรขาดทุนก็ได้  
มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการ
ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ อยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ส� ำ หรั บ งบการเงิ น รวมที่ เ ดิ ม ก� ำ หนดอยู ่ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27
เรือ่ ง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนีเ้ ปลีย่ นแปลงหลักการเกีย่ วกับการพิจารณาว่า
ผู้ลงทุนมีอ�ำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่
เข้ า ไปลงทุ น ได้ หากตนมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ หรื อ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในผลตอบแทนของกิ จ การที่ เ ข้ า ไปลงทุ น และตน
สามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมี
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สัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญนี้
ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ�ำนาจควบคุม
ในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�ำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�ำงบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียใน
การร่วมค้า  ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่า
ตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุม
ร่ ว มกั บ ผู ้ ล งทุ น รายอื่ น ในกิ จ การที่ ถู ก ลงทุ น นั้ น แล้ ว ให้ ถื อ ว่ า กิ จ การนั้ น เป็ น การร่ ว มการงาน (Joint
arrangement) หลั ง จากนั้ น กิ จ การต้ อ งใช้ ดุล ยพิ นิ จ ในการก� ำ หนดประเภทของการร่ ว มการงานนั้ น
ว่าเป็น การด�ำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า  (Joint venture) และบันทึก
ส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด�ำเนินงานร่วมกัน
ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�ำเนินงานร่วมกัน
ตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า  ให้กิจการรับรู้
เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานดั ง กล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น นี้ เ นื่ อ งจากบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยใช้ วิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย ใน
การบันทึกเงินลงทุนในการร่วมค้าอยู่แต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบั บ นี้ ก� ำ หนดเรื่ อ งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นได้ เ สี ย ของกิ จ การในบริ ษั ท ย่ อ ย
การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�ำหนดของ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง
2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ก) รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุด
พั ก อาศั ย เมื่ อ ได้ มี ก ารโอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ของความเป็ น เจ้ า ของให้ กั บ
ผู ้ ซื้ อ 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 และ
ห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้และต้นทุน ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก
รายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ข) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความ
เป็ น เจ้ า ของสิ น ค้ า ให้ กั บ ผู ้ ซื้ อ แล้ ว รายได้ จ ากการขายแสดงมู ล ค่ า ตามราคาในใบก� ำ กั บ สิ น ค้ า โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้าที่ ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
ค) รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้างไปตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าใช้จ่ายเริ่มแรก
ที่เกิดเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา
ง) รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้ห้องพักบันทึกเป็นรายได้เมื่อแขกเข้าพักตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มบันทึก
เมื่อมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ที่รับรู้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
จ) รายได้จากกิจการโรงเรียน
รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่ารถรับส่ง และรายได้ค่าอาหารรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร
รายได้ค่าสมัครเรียนแรกเข้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อโรงเรียนได้ยอมรับให้เป็นนักเรียน
ฉ) รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
ช) ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ซ) เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและต้นทุนขายโครงการ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต�่ำกว่าซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ในการค�ำนวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
ท�ำการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�ำนึงถึงต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นด้วย) ตามเกณฑ์
พื้นที่ที่ขาย
150

รายงานประจ�ำปี 2558

4.3

4.4

4.5

4.6

วัสดุก่อสร้างแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต�่ำกว่า
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�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ ในการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิต สินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้องใช้
ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่า
สินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ ได้ตามประสงค์หรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นหรือหยุดชะงักลง
จนกว่าจะมีการด�ำเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุน
การกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
ส�ำหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ย
ที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการน�ำเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดอกเบี้ย
จะค�ำนวณ โดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคือ
อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ
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) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  
ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ง) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบั ญ ชี แ ละมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ โ อนจะบั น ทึ ก ในส่ ว นของก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ แสดงเป็ น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่ อ มี ก ารจ� ำ หน่ า ยเงิ น ลงทุ น ผลต่ า งระหว่ า งสิ่ง ตอบแทนสุ ทธิ ที่ ได้ รั บกั บมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น
จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุน
การท�ำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (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 - 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�ำนวณ
ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ ได้รับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ใน
ส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.8 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 าร
ให้ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้

4.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการ
เริ่มแรก สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและ
วิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

3 - 10 ปี

ลิขสิทธิ์
อาคารและส่วนปรับปรุง

5 ปี

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
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไร
หรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัด
รายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจ�ำหน่าย
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า
ตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

152

รายงานประจ�ำปี 2558

ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.11 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ ดิ น รอการพั ฒ นาแสดงตามราคาทุ น สุ ท ธิ จ ากส� ำ รองเผื่ อ ผลขาดทุ น จากการลดลงของมู ล ค่ า โครงการ  
ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และต้นทุน
การกู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ที่ ค วามเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ น เจ้ า ของส่ ว นใหญ่ ไ ด้
โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด
จะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า  สินทรัพย์ที่ ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
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สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ไม่ ได้
โอนไปให้ กั บ ผู ้ เ ช่ า ถื อ เป็ น สั ญ ญาเช่ า ด� ำ เนิ น งาน จ� ำ นวนเงิ น ที่ จ ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ด� ำ เนิ น งานรั บ รู ้ เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.14 เงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ 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
รายการที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ น เงิ น บาทโดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ เ กิ ด รายการ
สิ น ทรั พย์แ ละหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุล เงิน ตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็น เงิน บาทโดยใช้อัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า 
และจะท� ำ การประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มเป็ น รายปี บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยรั บ รู ้ ข าดทุ น จาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
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 บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงิ น สด
ตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย บริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าทีด่ ที สี่ ดุ ซึ่งเหมาะสมกับ
สิ น ทรั พ ย์ ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง จ� ำ นวนเงิ น ที่ กิ จ การสามารถจะได้ ม าจากการจ� ำ หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ หั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น
ในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น และจะกลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ที่ รั บ รู ้ ใ นงวดก่ อ นก็ ต ่ อ เมื่ อ มี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้ อ ยค่ า ครั้ ง ล่ า สุ ด โดยมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการกลั บ รายการผลขาดทุ น จาก
การด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ ใ นงวดก่ อ นๆ บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยจะบั น ทึ ก กลั บ รายการผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ โดยรับรู้ ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
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4.16 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
		โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
		โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส�ำหรับพนักงาน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่ อ ยค� ำ นวณหนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลั งออกจากงานของพนัก งาน โดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากร
เชิ ง เศรษฐกิ จ ไปเพื่ อ ปลดเปลื้ อ งภาระผู ก พั น นั้ น และบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยสามารถประมาณมู ล ค่ า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สิน 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 แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ ได้ ใช้ ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้นั้น
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บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยจะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั้ หมดหรือบางส่วน
มาใช้ประโยชน์
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยจะบั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี โ ดยตรงไปยั ง ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น หากภาษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระด้วยตราสารทุน
บริ ษั ท ฯรั บ รู ้ โ ครงการจ่ า ยโดยใช้ หุ ้ น เป็ น เกณฑ์ เ มื่ อ ได้ รั บ บริ ก ารจากพนั ก งานตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงาน
ที่ก�ำหนดไว้ ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ในการประมาณมูลค่ายุติธ รรมของการจ่ายโดยใช้หุ้น เป็น เกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุล ยพินิ จ
ในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้นและ
อัตราเงินปันผล เป็นต้น
4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม หมายถึ ง ราคาที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ เป็ น ราคาที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยเพื่ อ
โอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วม
ในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า  บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัด
มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ยกเว้ น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ต ลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งส� ำ หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อย
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2
ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3
ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล� ำ ดั บ ชั้ น ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมส� ำ หรั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ ถื อ อยู ่ ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงานที่ มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ โอนหรือ
รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ ฝ่ า ยบริ ห ารจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ดุล ยพิ นิ จ ในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดินรอการพัฒนา
บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน และที่ดินรอการพัฒนา  เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างเป็น
สาระส�ำคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน และที่ดินรอการพัฒนา เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส�ำคัญ
และการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการค�ำนวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุด บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะ
ใช้ ในการพั ฒ นาโครงการอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ซึ่ ง ต้ นทุ นดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย ต้ นทุ น ที่ ดิน และการปรั บ ปรุ งที่ ดิน
ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ ในการก่อสร้างโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจ
โดยจะมี ก ารทบทวนการประมาณการดั ง กล่ า วเป็ นระยะๆ หรื อ เมื่ อ ต้ น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง แตกต่ า งจากประมาณ
การต้นทุนอย่างมีสาระส�ำคัญ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่ อ เลิ ก ใช้ ง านของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้ อ งทบทวนอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ แ ละมู ล ค่ า คงเหลื อ ใหม่ ห ากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ ่ า ยบริ ห ารจ� ำ เป็ น ต้ อ งสอบทานการด้ อ ยค่ า ของที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะช่ ว งเวลาและ
บั น ทึ ก ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า หากคาดว่ า มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ต�่ ำ กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ นั้ น
ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับสินทรัพย์นั้น
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริ ษั ท ฯพิ จ ารณาค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและเงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า  เมื่ อ พบว่ า มู ล ค่ า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญเป็นระยะเวลานาน หรือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า 
การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน โดยใช้อัตราตามที่กฎหมายก�ำหนด และ
ใช้มูลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�ำนวณ
ส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด
ในการประมาณส� ำ รองการรั บ ประกั น บ้ า นและอาคารชุ ด ฝ่ า ยบริ ห ารจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ดุล ยพิ นิ จ ในการประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์ ในการซ่อมแซมบ้าน
และอาคารชุดให้แก่ลูกค้าในอดีต
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558

6.1 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
รายละเอียดของบริษัทย่อยแสดงอยู่ในหมายเหตุ 2.2 ก)
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2557

2558

2557

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

-

-

26,576

รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหารโครงการ

-

-

6,055

ดอกเบี้ยรับ

-

-

559,173

รายได้ค่านายหน้า

-

-

35,511

27,077 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)

ค่าบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

18,476

23,107 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (2)

ค่านายหน้าจ่าย

-

-

64,168

37,183 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)

ซื้อที่ดิน

-

-

-

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

6,966

79,750 ต้นทุนบวกส่วนเพิม่ ในอัตราร้อยละ 5

รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหารโครงการ

664,769

-

1,052,132

รายได้จากการขายที่ดิน

653,109

-

841,195

32,879

374

32,879

105,547

-

-

- ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)

11,519

6,155

-

- ต้นทุนบวกส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 28
ถึงร้อยละ 46

8,299 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (1)
539,575 ร้อยละ 3.25 ถึงร้อยละ 3.50 ต่อปี
(2557: ร้อยละ 3.25 ต่อปี)

453,386 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
611 ร้อยละ 3.25 ถึงร้อยละ 3.50 ต่อปี
(2557: ร้อยละ 3.25 ต่อปี)

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า

ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่านายหน้า

- ตามสัญญาทีต่ กลงร่วมกัน (1)
- ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
374 ร้อยละ 3.25 ถึงร้อยละ 3.50 ต่อปี
(2557: ร้อยละ 3.25 ต่อปี)

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายโครงการ

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะรายการ นโยบายราคาและสัญญาที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
(1) รายได้ค่าบริหารงานทั่วไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม และปันส่วนให้แก่
บริษัทย่อยและการร่วมค้าตามเกณฑ์รายได้และเกณฑ์ต้นทุนโครงการ ตามล�ำดับ
(2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแก่บริษัทย่อยคิดเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ
(3) ค่านายหน้าจากการขายโครงการคิดในอัตราร้อยละ 1.00 ของราคาขายตามสัญญา  โดยแบ่งช�ำระ
เมื่อลูกค้าท�ำสัญญาและเมื่อมีการโอนอสังหาริมทรัพย์
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(หน่วย: พันบาท)

6.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น

461,852

447,009

2,971

2,777

464,823

449,786

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2557

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

-

-

4,973,794

9,975,856

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

-

-

สุทธิ

-

-

4,973,794

9,975,856

705,000 11,725,892

9,599,339

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,603,688
(5,000)

สุทธิ

1,598,688

(5,000)

-

(233,000)

700,000 11,725,892

9,366,339

ดอกเบี้ยค้างรับ
6.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย

-

-

42,856

95,362

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า

1,349

374

1,349

374

333

333

-

-

รวม

1,682

707

44,205

95,736

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(333)

(333)

-

-

สุทธิ

1,349

374

44,205

95,736

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2557

ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย

-

-

19,350

111,821

การร่วมค้า

5,123

277

1,890

277

รวม

5,123

277

21,240

112,098

บริษัทย่อย

-

-

-

160

รวม

-

-

-

160

บริษัทย่อย

-

- 15,100,998 18,875,195

การร่วมค้า

1,598,688

700,000

1,598,688

700,000

5,000

5,000

-

-

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้ โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ย
ค้างรับจ�ำนวน 233 ล้านบาท (2557: 442 ล้านบาท)

ค่าเช่าจ่ายจ่ายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,603,688
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705,000 16,699,686 19,575,195

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
บริษัทย่อย

-

-

-

3,180

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

14,019

14,622

12,011

10,892

รวม

14,019

14,622

12,011

14,072
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เงินให้กู้ยืม

เจ้าหนี้การค้า
บริษัทย่อย

-

-

11,101

364,439

รวม

-

-

11,101

364,439

บริษัทย่อย

-

-

172,000

140,942

รวม

-

-

172,000

140,942

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทย่อย

-

-

2,512

-

รวม

-

-

2,512

-

การร่วมค้า

495,040

-

495,040

-

รวม

495,040

-

495,040

-

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ลดลง

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

-

330.00

-

330.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

-

75.00

(70.00)

5.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

-

169.00

-

169.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

-

36.00

-

36.00

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ อีเลฟเว่น จ�ำกัด

-

283.00

-

283.00

5.00

-

-

5.00

705.00

2,452.76

(1,554.07)

1,603.69

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จ�ำกัด
รวม

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เงินให้กู้ยืม

6.4 ในระหว่างปี เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
เงินให้กู้ยืม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

การร่วมค้า
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

700.00

120.00

(540.00)

280.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

-

373.76

(247.07)

126.69

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

-

291.00

(130.00)

161.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

-

600.00

(420.00)

180.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

-

175.00

(147.00)

28.00
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

บริษัทย่อย
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

7,746.93

1,967.30

(3,391.48)

6,322.75

218.00

25.00

(243.00)

-

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

3,231.46

2,244.27

(2,211.60)

3,264.13

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2,269.02

585.85

(1,586.11)

1,268.76

Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

905.49

29.65

(935.14)

-

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

652.73

216.16

(112.27)

756.62

3,845.46

1,567.65

(1,967.49)

3,445.62

5.60

-

-

5.60

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

0.50

-

(0.50)

-

-

70.19

(32.67)

37.52

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ที่ ไม่มีหลักประกัน
ครบก�ำหนดช�ำระเมื่อทวงถามและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.25 ถึงร้อยละ 3.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ
3.25 ต่อปี)
6.5 การค�้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระการค�้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผู้ค�้ำประกัน
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

การร่วมค้า
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

700.00

120.00

(540.00)

280.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

-

373.76

(247.07)

126.69

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

-

291.00

(130.00)

161.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

-

600.00

(420.00)

180.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

-

175.00

(147.00)

28.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

-

330.00

-

330.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

-

75.00

(70.00)

5.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

-

169.00

-

169.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

-

36.00

-

36.00

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ อีเลฟเว่น จ�ำกัด

-

283.00

-

283.00

9,158.83 (12,034.33)

16,699.69

รวม

19,575.19

ผู้ถูกค�้ำประกัน

2558

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

รวม

2557
395

395

395

395

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

6.24

6.88

1.34

1.76

2,607.50

3,043.93

1,470.19

1,589.67

58.02

0.48

-

-

2,671.76

3,051.29

1,471.53

1,591.43

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
0.13 ถึง 2.38 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.13 ถึง 2.65 ต่อปี)

บริษัทย่อย
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

140.94

123.11

(264.05)

-

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

-

172.00

-

172.00

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

-

455.00

(455.00)

-

140.94

750.11

(719.05)

172.00

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

2557

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

หลักทรัพย์เพื่อค้า - เงินลงทุนใน
กองทุนเปิดตราสารหนี้

-

500.00

-

500.00

เงินฝากกับสถาบันการเงินประเภท
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

-

56.52

-

-

รวมเงินลงทุนชั่วคราว

-

556.52

-

500.00

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

43.16

18.55

-

-

22.90

26.88

9.50

6.53

3 - 6 เดือน

2.49

5.45

1.40

0.16

6 - 12 เดือน

12.56

5.10

3.97

0.96

มากกว่า 12 เดือน

12.72

8.52

1.26

-

93.83

64.50

16.13

7.65

(17.78)

(13.64)

(6.53)

(1.07)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน,
สุทธิ

76.05

50.86

9.60

6.58

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

81.17

51.13

30.84

118.68

ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน

รวม

9. ลูกหนี้การค้า

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

3.23

-

-

-

10. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
(หน่วย: ล้านบาท)

ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน

1.89

0.27

14.91

41.48

3 - 6 เดือน

-

-

5.23

3.02

6 - 12 เดือน

-

-

-

0.10

มากกว่า 12 เดือน

-

-

1.10

67.50

5.12

0.27

21.24

112.10

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2558

2558

2557

36,931.34

33,153.62

23,990.65

18,688.05

ค่าก่อสร้าง

56,501.33

45,241.33

24,273.46

19,618.62

ค่าสาธารณูปโภค

15,181.13

12,321.84

8,624.59

6,799.88

36.48

24.05

24.06

21.72

4,149.91

3,221.08

3,308.67

2,431.39

112,800.19

93,961.92

60,221.43

47,559.66

ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ที่บันทึกเป็นต้นทุน
รวม
รายงานประจ�ำปี 2558

2557

ที่ดิน

วัสดุก่อสร้าง
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558
หัก: ส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนขายสะสม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

งบการเงินรวม

2557

2558

(61,471.95) (36,884.03) (30,819.64) (20,497.22)

ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ
คงเหลือ

10.5 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

(283.00)

(28.60)

(174.00)

(10.00)

51,045.24

57,049.29

29,227.79

27,052.44

10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 30,459 ล้านบาท และ 44,355 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
19,159 ล้านบาท และ 22,305 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก่อสร้างที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะต้องจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ โครงการที่เปิดแล้วเสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมต้นทุนของที่ดิน
และงานก่อสร้างที่บันทึกไปแล้ว) คิดเป็นเงินประมาณ 47,563 ล้านบาท และ 39,671 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ 34,098 ล้านบาท และ 20,542 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
10.3 ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนในการพัฒนา
โครงการจ�ำนวน 1,057 ล้านบาท และ 1,293 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 931 ล้านบาท
และ 879 ล้านบาท ตามล�ำดับ) อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนส�ำหรับปี 2558 และ 2557 เท่ากับ ร้อยละ 4.43
และร้อยละ 4.68 ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 4.42 และร้อยละ 4.65 ตามล�ำดับ)
10.4 รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา 
(โอนกลับ) ส�ำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

(1.57)

164.00

10.00

ที่ดินรอการพัฒนา (หมายเหตุ 14)

(52.49)

-

-

-

รวม

167.44

(1.57)

164.00

10.00
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2557

94,953

59,513

50,678

มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ

172,465

157,287

94,144

79,432

อัตราส่วนของมูลค่าซื้อขายที่ได้มีการท�ำสัญญา

64.94%

60.37%

63.21%

63.80%

2,226

3,409

1,380

1,181

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ทุนช�ำระแล้ว
2558

สัดส่วนเงินลงทุน

2557

2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุน - วิธรี าคาทุน เงินปันผลรับระหว่างปี
2558

2557

2558

2557

บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

90.00

90.00

100

100

101,524

101,524

109,080

444,960

150.00

600.00

100

100

160,524

610,524

529,800

-

3.00

3.00

100

100

4,521

4,521

-

-

10.00

10.00

100

100

20,084

20,084

-

-

2.50

2.50

100

100

2,500

2,500

-

-

100.00

100.00

100

100

100,000

100,000

-

-

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

20.00

20.00

100

100

20,000

20,000

-

-

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ  จ�ำกัด

2.50

2.50

100

100

4,063

4,063

-

-

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์  โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2.50

2.50

85

85

2,125

2,125

-

-

บริษทั เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

219.93

2558

112,000

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย (หมายเหตุ 10)

2557

มูลค่าการซื้อขายที่ ได้มีการท�ำสัญญาแล้ว

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

169

รายงานประจ�ำปี 2558

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
ทุนช�ำระแล้ว
2558

สัดส่วนเงินลงทุน

2557

2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

งบการเงินรวม

เงินลงทุน - วิธรี าคาทุน เงินปันผลรับระหว่างปี
2558

2557

2558

2557

การร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

2558

2557

50

50,000

50,000

-(1)

49,855

50

-

50,000

-

-(1)

-

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

-(1)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

-(1)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

-(1)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

-(1)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

40,958

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

293

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

49,822

-

บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

- 769,019

- 764,068

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

49,864

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

49,864

-

50,000 954,869

49,855

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

20.00

20.00

100

100

20,000

20,000

230,000

470,000

บริษัท ศูนย์บุคคลากร สาธิตพัฒนา จ�ำกัด

  1.00

  1.00

100

100

1,000

1,000

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

40.00

40.00

100

100

40,000

40,000

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1,267.18

1.19

100

100

1,267,181

1,186

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

1,743,522

927,527

868,880

914,960

Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Sansiri Global Investment Pte.Ltd. (บริษัทย่อย)
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจ�ำนวน 18.8 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง บริษัทฯ ได้ลงทุน
เพิ่มในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยการแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ระหว่างกัน
ทั้งหมดเป็นหุ้นดังกล่าว
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯของ Sansiri Global Investment Pte. Ltd.      
(บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจ�ำนวน 6.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง บริษัทฯ
ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนลงเป็นจ�ำนวนเงิน 450 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 600
ล้านบาท คงเหลือทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้ โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนเป็นจ�ำนวน 20 ล้านบาท (2558: ไม่มี)

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน

รวม

1,319,019

2558

2557

(1) เงินลงทุนภายใต้วิธีส่วนได้เสียซึ่งอยู่ภายใต้ “ส�ำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า”

เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า ภายใต้ วิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ “ส� ำ รองรายการภายใต้ วิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของ
เงินลงทุนในการร่วมค้า” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

12. เงินลงทุนในการร่วมค้า
12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าซึง่ เป็นเงินลงทุนในกิจการทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั อืน่ ควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

2558

2557

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

106,137

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

136,881

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

87,184

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

138,706

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

6,269

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

118,887

-

รวม

594,064

-

171

รายงานประจ�ำปี 2558

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันภายใต้วิธีส่วนได้เสียส่วนที่มีมูลค่าติดลบซึ่งเกิด
จากการตั ด ก� ำ ไรจากรายการระหว่ า งกั น ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ฯในกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น
ภายใต้หัวข้อ “ส�ำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี

การร่วมค้า
(หน่วย: พันบาท)

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การร่วมค้า

ราคาทุน/มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน

ลักษณะธุรกิจ

2558

2557

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2558

2557

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

2557

(119,918)

(145)

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

(9,672)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

(59,198)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

(1,835)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

(966)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

(1,101)

-

(168)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

(42,235)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนท์ จ�ำกัด

(178)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

1,829

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

(135)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

(135)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

รวม

(233,712)

(145)

บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

769,019

-

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ อีเลฟเว่น จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวลฟ์ จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

1,319,019

50,000

รวม

12.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุน
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
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บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50:50 กับ BTS
เพื่ อ พั ฒ นาโครงการที่ พั ก อาศั ย เพื่ อ ขาย โดยมี ทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท ละ 100 ล้ า นบาท (หุ ้ น สามั ญ
1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มีรายละเอียดดังนี้
วันที่จดทะเบียน
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

13 มีนาคม 2558

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

16 มิถุนายน 2558

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

16 มิถุนายน 2558

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

16 มิถุนายน 2558

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

16 มิถุนายน 2558

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

14 กรกฎาคม 2558
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(หน่วย: ล้านบาท)

วันที่จดทะเบียน

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

8 กันยายน 2558

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

28 กันยายน 2558

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

14 ธันวาคม 2558

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

14 ธันวาคม 2558

บ้านให้เช่า

ห้องชุดให้เช่า

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด (“นูโว ไลน์”) จาก
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“BTS”) เป็นจ�ำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนที่เรียกช�ำระแล้วของนูโว ไลน์ อันเป็นบริษัทย่อยของ
BTS ซึ่งประกอบธุรกิจถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 769 ล้านบาท (ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 50 ของมูลค่าทางบัญชีของนูโว ไลน์ตามงบการเงินที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหาร (งบภายใน)
ณ วันที่ 25 กันยายน 2558) ทั้งนี้ การท�ำรายการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ให้ นูโว ไลน์ เป็นบริษัทร่วมทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ระหว่างบริษัทฯและ BTS อีกบริษัทหนึ่งตามแผนการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย
เพื่อขาย ภายใต้สัญญาข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางธุรกิจฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

ราคาทุน

130.98

46.55

177.53

24.96

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

(43.50)

(2.75)

(46.25)

(1.11)

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

(34.47)

-

(34.47)

-

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

53.01

43.80

96.81

23.85

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

12.3 ข้อมูลส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
(หน่วย: พันบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
ขาดทุนส�ำหรับปี

ห้องชุดให้เช่า

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

(290)

2558
23.85

8.73

-

0.54

-

-

77.72

35.97

7.81

15.84

(81.42)

(522.57)

(12.01)

-

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

(5.32)

(14.29)

(1.23)

(0.72)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

87.79

96.81

18.42

23.85

โอนจากต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ห้องชุดให้เช่า

ห้องชุดให้เช่า

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน

90.70

19.59

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

(2.91)

(1.17)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

87.79

18.42
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2557

597.16

จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2557

96.81

ซื้อสินทรัพย์

2557

(467,424)

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558
บ้านให้เช่า

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

อาคารและ เครื่อง
ส�ำนักงาน งาน
ยาน
ส่วน
ตกแต่ง
ขาย
ระหว่าง
พาหนะ
ปรับปรุง และอุปกรณ์
ชั่วคราว ก่อสร้าง

ที่ดิน

2557

-

73.40

-

-

ห้องชุดให้เช่า

140.53

45.39

32.23

19.92

รวม

140.53

118.79

32.23

19.92

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2557

523.87 1,535.85

ซื้อ
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ประเมิ น โดยฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
บ้ า นให้ เ ช่ า ประเมิ น โดยใช้ เ กณฑ์ วิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้ อ สมมติ ฐ านหลั ก ที่ ใ ช้ ใ น
การประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตรา
การเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุติธรรมของห้องชุดให้เช่าประเมินโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด

82.14

51.28

9.50

8.04

(126.52)

(90.00)

(54.56)

(23.47)

(51.03)

1.30

475.73

20.54

-

398.65 1,938.30 1,008.51

29.82

35.90

ซื้อ

436.89 3,613.79
173.39

258.93

(19.24) (364.82)

(3.25) (513.38)

(19.06)

77.66 3,488.84

-

34.59

44.22

9.21

0.15

141.71

229.88

(2.03)

(11.27)

(6.70)

(8.93)

(28.92)

-

(57.85)

6.52

4.78

-

-

-

(4.42)

6.88

403.14 1,966.40 1,046.03

30.10

7.13

โอนเข้า/โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

43.79

16.72

โอนเข้า/โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

991.25

-

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

14. ที่ดินรอการพัฒนา

รวม

214.95 3,667.75

ค่าเสื่อมราคาสะสม
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดินรอการพัฒนา
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

325.49

462.08

35.32

32.67

-

855.56

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

91.92

119.95

5.11

40.13

-

257.11

2558

2557

2558

2557

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(3.00)

(21.71)

(22.48)

(45.54)

-

(92.73)

4,032.58

3,457.24

1,901.86

2,653.90

โอนเข้า/โอนออก

-

-

(20.80)

-

(3.25)

-

(24.05)

-

(52.49)

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

414.41

539.52

17.95

24.01

-

995.89

4,032.58

3,404.75

1,901.86

2,653.90

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

92.33

108.53

5.31

11.06

-

217.23

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(4.02)

(6.38)

(8.82)

(28.91)

-

(48.13)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

502.72

641.67

14.44

6.16

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
และ 31 ธันวาคม 2557

1.57

57.12

-

-

-

-

58.69

เพิ่มขึ้น

4.27

-

-

-

-

-

4.27

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

5.84

57.12

-

-

-

-

62.96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
2,834 ล้านบาท และ 3,037 ล้านบาท ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
1,205 ล้านบาท และ 2,640 ล้านบาท)
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- 1,164.99

ค่าเผื่อการด้อยค่า
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและ เครื่อง
ส�ำนักงาน งาน
ยาน
ส่วน
ตกแต่ง
ขาย
ระหว่าง
พาหนะ
ปรับปรุง และอุปกรณ์
ชั่วคราว ก่อสร้าง

ที่ดิน

รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

อาคารและ เครื่อง
สำ�นักงาน งาน
ยาน
ส่วน
ตกแต่ง
ขาย
ระหว่าง
พาหนะ
ปรับปรุง และอุปกรณ์
ชัว่ คราว ก่อสร้าง

ทีด่ นิ

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

138.70

353.57

12.33

14.45

-

519.05

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

397.08 1,466.77

468.99

11.87

11.89

77.66 2,434.26

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

34.15

79.21

4.28

7.44

-

125.08

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

397.30 1,406.56

404.36

15.66

0.97

214.95 2,439.80

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(0.94)

(4.61)

(8.72)

(21.89)

-

(36.16)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

171.91

428.17

7.89

-

-

607.97

1.42

-

-

-

-

-

1.42

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

153.43

535.95

387.28

10.43

7.44

66.45 1,160.98

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

151.40

516.32

343.40

15.24

-

207.50 1,233.86

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2557 (52.75 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 48.75 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างและส่วนที่
เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

257.11

2558 (66.01 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 42.63 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างและส่วนที่
เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

217.23

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

156.74

662.16

742.25

36.73

36.35

-

15.70

40.04

9.50

6.05

59.88

131.17

(1.89)

(3.59)

(13.56)

(23.47)

(20.51)

(0.23)

(63.25)

-

0.38

(27.88)

-

-

-

(27.50)

154.85

674.65

740.85

22.76

21.89

-

17.35

35.51

9.19

-

141.05

203.10

(2.03)

(3.77)

(4.79)

(8.82)

(21.89)

-

(41.30)

152.82

688.23

771.57

23.13

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

-

105.56

297.02

30.75

9.16

-

442.49

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

33.88

88.77

4.06

25.80

-

152.51

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(0.74)

(13.27)

(22.48)

(20.51)

-

(57.00)

โอนเข้า/โอนออก

-

-

(18.95)

-

-

-

(18.95)

ซื้อ
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า/โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อ
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�ำปี 2558

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

2557 (6.19 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 48.75 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลือ
อยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

152.51

2558 (8.73 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 42.63 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลือ
อยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

125.08

6.80 1,641.03

66.45 1,681.45

207.50 1,843.25

ค่าเสื่อมราคาสะสม

178
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31 ธันวาคม 2557 และ 2558

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

อาคารและ เครื่อง
สำ�นักงาน งาน
ยาน
ส่วน
ตกแต่ง
ขาย
ระหว่าง
พาหนะ
ปรับปรุง และอุปกรณ์
ชัว่ คราว ก่อสร้าง

ทีด่ นิ

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อม
ราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 457 ล้านบาท และ 344 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 251 ล้านบาท
และ 196 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนในการก่อสร้างสินทรัพย์จ�ำนวน 4 ล้านบาท อัตรา
การตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 4.91 (2558: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์
ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 15 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีจ�ำนวน 1,047 ล้านบาท และ 1,062 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้น�ำไปจดจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกัน
เงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 697 ล้านบาท และ 715 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
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16. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

ลิขสิทธิ์

รวม

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

รวม

17. สิทธิการเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

26.91

275.39

302.30

230.30

230.30

(24.02)

(158.18)

(182.20)

(125.09)

(125.09)

2.89

117.21

120.10

105.21

105.21

22.99

246.80

269.79

206.53

206.53

(22.26)

(140.50)

(162.76)

(109.98)

(109.98)

0.73

106.30

107.03

96.55

96.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

สัญญาค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทฯได้ตัดจ�ำหน่ายหมดแล้ว แต่มีการต่ออายุค่าลิขสิทธิ์เป็นรายปี และ บริษัทฯมีเจตนา
ที่จะท�ำการต่ออายุต่อไปภายในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ�ำหน่าย
หมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมมีจ�ำนวนเงินประมาณ 90 ล้านบาท
และ 84 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 71 ล้านบาทและ 66 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558
ฮาบิโตะ

2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

107.03

91.98

96.55

77.83

32.51

25.36

23.77

22.79

-

6.55

-

8.93

ค่าตัดจ�ำหน่าย

(19.44)

(16.86)

(15.11)

(13.00)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

120.10

107.03

105.21

96.55

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
โอนเข้าระหว่างปี
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2558

2557

41.99

41.99

41.99

41.99

อาคารชุดบ้านแสนสิริ

609.98

609.98

-

-

อาคารพาณิชย์ซันสแควร์ สีลม

192.76

192.76

-

-

รวม

844.73

844.73

41.99

41.99

(533.71)

(504.94)

(5.00)

(2.89)

311.02

339.79

36.99

39.10

28.77

28.78

2.11

2.10

สิทธิการเช่า - สุทธิ
งบการเงินรวม

2557

โครงการ

หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าส�ำหรับปี

ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าแสดงรวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
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20. เงินกู้ยืมระยะยาว

18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมระยะยาวแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1,966.00

3,600.00

ตั๋วแลกเงิน
ราคาตามมูลค่า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
ตั๋วแลกเงินสุทธิ

4,500.00

3,500.00

(26.20)

(24.07)

4,473.80

3,475.93

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.70 ถึง 4.25 ต่อปี และ
ค�้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย (2557: ร้อยละ 3.35 ถึง 4.78 ต่อปี)
ตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ถึง 2.80 ต่อปี (2557: ร้อยละ 3.10 ถึง 3.17 ต่อปี)

เงินกู้ยืมจากธนาคาร

2558

2557

12,962.99

19,054.87

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

-

-

11.10

364.44

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน

1,371.14

2,009.54

849.50

715.07

รวม

1,371.14

2,009.54

860.60

1,079.51
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2558

2557

8,347.71

9,670.14

หัก: ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

(4,285.29) (10,043.35) (2,294.38) (4,383.62)

สุทธิ

8,677.70

9,011.52

6,053.33

5,286.52

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

19. เจ้าหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

15,685.02

8,418.40

บวก : กู้เพิ่มระหว่างปี

14,401.78

6,327.86

(11,031.93)

(5,076.12)

19,054.87

9,670.14

4,360.28

3,265.92

(10,452.16)

(4,588.35)

12,962.99

8,347.71

หัก : จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บวก : กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก : จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำแนกตามบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงได้ดังนี้

ชื่อบริษัท

ยอดคงเหลือของ
เงินกู้ยืมระยะยาว

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

2558

2558

2557

ร้อยละต่อปี

ร้อยละต่อปี

2557

ล้านบาท ล้านบาท
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษทั เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้
จ�ำกัด

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ จ�ำกัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
จ�ำกัด  

รวม

8,348

250

1,263

1,033

67

134

1,868

9,670 MLR - 2.68%
และ 4.80%

1,193 MLR - 2.00%

เงื่อนไขการช�ำระคืน

MLR - 2.63% ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ
ถึง MLR  - 1.00% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี
การโอนและต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2565
MLR - 2.00%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ
ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี
การโอนและต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2562

3,054 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ
ถึง MLR - 1.75% ถึง MLR - 1.75% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี
การโอนและต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2561
1,976 MLR - 2.00%

264 MLR - 2.00%

21. ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
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 รายหนึ่ ง ครบก� ำ หนดช� ำ ระภายในปี 2560 ไม่ มี
การคิดดอกเบี้ย ตั๋วเงินดังกล่าวอาวัลโดยธนาคารแห่งหนึ่ง

22. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

MLR - 2.00% ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ
ถึง MLR - 1.25% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี
การโอนและต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2563
MLR - 2.00%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นเป็นราย
ไตรมาสและต้องช�ำระคืนเงินต้น
ในอัตราร้อยละของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอน และ
ต้องช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมด
ภายในปี 2560

396 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ
ถึง MLR - 1.75% ถึง MLR - 1.75% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี
การโอนและต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2561
2,502 MLR - 2.00%

ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย
ได้จดจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารข้างต้น
ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน
และลดทุ น เรื อ นหุ ้ น การค�้ ำ ประกั น หนี้ สิ น การเปลี่ ย นแปลงกรรมการ และการด� ำ รงอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น
บางประการ เป็นต้น

MLR - 2.00%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ
ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี
การโอนและต้องช�ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภายในปี 2563

12,963 19,055

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
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2557

2558

2557

80.24

69.72

53.22

46.40

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน

8.56

7.79

5.19

4.84

ต้นทุนดอกเบี้ย

3.19

2.73

2.28

1.98

14.20

-

9.67

-

ส่วนที่รับรู้ ในก�ำไรหรือขาดทุน:

ส่วนที่รับรู้ ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้
เบิกใช้เป็นจ�ำนวน 39,051 ล้านบาท และ 39,824 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 26,377 ล้านบาท
และ 18,313 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

(หน่วย: ล้านบาท)

2557

งบการเงินรวม

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

14.02

-

12.11

-

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

(5.29)

-

(3.21)

-

114.92

80.24

79.26

53.22

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

เพิ่มขึ้น 1%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

(12.04)

14.32

(8.19)

9.67

13.84

(11.92)

9.35

(8.10)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

23. ประมาณการหนี้สิน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับการฟ้องร้อง การรับประกันบ้านและอาคารชุดและ
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านส�ำหรับปี 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

ต้นทุนขาย

3,490

3,139

304

261

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

8,265

7,381

7,169

6,553

งบการเงินรวม

11,755

10,520

7,473

6,814

ประมาณการ
ประมาณการ
หนีส้ นิ เกีย่ วกับ
หนี้สิน
การรับประกัน
เกี่ยวกับ
บ้านและ
การฟ้องร้อง
อาคารชุด

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า  เป็นจ�ำนวน
ประมาณ 8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 2 ล้านบาท) (2557: จ�ำนวน 5 ล้านบาท งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 3 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 20 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ปี) (2557: 22 ปี งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 22 ปี)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม
2558
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
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2557

2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2557

4.4

3.2

4.4

5.0 - 12.0

5.0 - 12.0

5.0 - 12.0

5.0 - 12.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม

ประมาณการ
ประมาณการ
หนีส้ นิ เกีย่ วกับ
หนี้สิน
การรับประกัน
เกี่ยวกับ
บ้านและ
การฟ้องร้อง
อาคารชุด

รวม

2.95

95.36

98.31

2.95

60.34

63.29

เพิ่มระหว่างปี

12.00

105.41

117.41

-

54.40

54.40

จ่ายระหว่างปี

-

(105.41)

(105.41)

-

(67.47)

(67.47)

14.95

95.36

110.31

2.95

47.27

50.22

เพิ่มระหว่างปี

0.20

121.98

122.18

0.20

57.18

57.38

จ่ายระหว่างปี

(12.00)

(87.08)

(99.08)

-

(52.29)

(52.29)

-

(8.28)

(8.28)

-

-

-

3.15

121.98

125.13

3.15

52.16

55.31

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

โอนกลับ

2557

3.2
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(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
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ประมาณการหนี้สินระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคล
หมู่บ้าน

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคล
หมู่บ้าน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

(2) ค่ า ใช้ จ ่า ยส่ ว นทุ น ซึ่ ง หมายถึ ง รายจ่ า ยอั น มี ลั ก ษณะเป็ น การลงทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาทรั พ ย์ สิ น ฯ
ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติเป็นระยะเวลา  1 ปี นับแต่
วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินฯ
(3) ส่วนต่างของก�ำไรจากการด�ำเนินงานของทรัพย์สินฯที่กองทุนรวมฯจะเข้าลงทุนครั้งแรกส�ำหรับช่วงเวลา 
12 เดือน หากกองทุนรวมฯมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานน้อยกว่าจ�ำนวนเงิน 114.2 ล้านบาท
บริษัทย่อยได้ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายในการรับประกันดังกล่าวที่บริษัทย่อยต้องช�ำระให้
แก่กองทุนรวมฯ รวมทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 71.40 ล้านบาท โดยบันทึกหักจากก�ำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่
กองทุนรวมฯ
บริษัทย่อยรับรู้ก�ำไรจากการขายทรัพย์สินฯให้กองทุนรวมฯ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันดังกล่าว) เป็นจ�ำนวนเงิน 767.50 ล้านบาทในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปี 2557
การเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในระหว่างปี 2558 และ
2557 มีดังนี้

159.98

99.34

เพิ่มระหว่างปี

27.75

18.51

จ่ายระหว่างปี

(12.50)

(6.02)

โอนกลับ

(12.02)

(11.58)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

163.21

100.25

เพิ่มระหว่างปี

13.08

11.31

จ่ายระหว่างปี

(11.86)

(3.70)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

โอนกลับ

(14.94)

(4.37)

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

149.49

103.49

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
71.40

จ่ายระหว่างปี

(19.91)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

51.49

จ่ายระหว่างปี

24. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัท ปภานัน จ�ำกัด (“บริษัทย่อย”)ได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินโดยบริษัทย่อย
ตกลงขายทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อาคารส�ำนักงานสิริภิญโญ ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ ในการประกอบกิจการอาคารส�ำนักงานดังกล่าว (“ทรัพย์สินฯ”) ซึ่งบันทึกอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 522.57 ล้านบาท และ 242.68 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แสนสิริ ไพร์ม ออฟฟิศ (“กองทุนรวมฯ”) โดยมีค่าตอบแทนเป็น
จ�ำนวนเงิน 1,699.44 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมฯ
ในวันที่ 31 มีนาคม 2557
นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท�ำการเพื่อรับประกัน
(1) การมีผู้เช่าส�ำหรับพื้นที่เช่าที่ว่างและการให้เช่าพื้นที่รับประกัน เป็นระยะเวลา  3 ปีนับแต่วันจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินฯ
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(19.80)

โอนกลับรายการ

(3.67)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

28.02

25. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

อายุ

ครบก�ำหนด

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

2558

2557

ปีที่ 4 - 5 ร้อยละ 6.00 ต่อปี
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554 ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5.40 ต่อปี

5 ปี

3 ตุลาคม 2559

3 ปี

31 พฤษภาคม 2558

1,000.00

1,000.00

-

1,000.00

ปีที่ 4 - 5 ร้อยละ 6.00 ต่อปี
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 ปีที่ 1 ร้อยละ 4.50 ต่อปี

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและหน้าที่บางประการ
ซึ่งรวมถึงการด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน
2.5:1 (2557: 2.5:1) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น

ปีที่ 2 ร้อยละ 5.00 ต่อปี

26. ทุนเรือนหุ้น
ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
ให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยครั้ ง ที่ 5 และ 6 (ESOP#5 และ ESOP#6) และ
SIRI-W1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ

ปีที่ 3 ร้อยละ 5.50 ต่อปี
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555 ร้อยละ 4.80 ต่อปี

3 ปี

19 ตุลาคม 2558

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 ร้อยละ 4.99 ต่อปี

5 ปี

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 ปีที่ 1 - 2 ร้อยละ 4.75 ต่อปี

5 ปี

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ที่ออกเนื่องจาก
การใช้สิทธิ
(หุ้น)

จ�ำนวน
ที่ใช้สิทธิ
(หน่วย)

-

1,000.00

ESOP#5

24 มกราคม 2561

3,000.00

3,000.00

30 มิถุนายน 2557

1,428,961

1,667,597

30 พฤษภาคม 2561

1,000.00

1,000.00

รวมใช้สิทธิในปี 2557

1,428,961

1,667,597

ราคาใช้สิทธิ
(บาท)

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

วันที่
ตลาดหลักทรัพย์
รับเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

1.072 1 กรกฎาคม 2557

7 กรกฎาคม 2557

7 กรกฎาคม 2557

ปีที่ 3 - 4 ร้อยละ 5.00 ต่อปี

ESOP#6

ปีที่ 5 ร้อยละ 5.30 ต่อปี

30 มิถุนายน 2557

200,000

233,400

1.114 1 กรกฎาคม 2557

100,000

116,700

1.114 31 กรกฎาคม 2557 5 สิงหาคม 2557

15,681,210

18,299,971

1.114 1 ตุลาคม 2557

6 ตุลาคม 2557

1,340,000

1,744,680

1.070 1 ธันวาคม 2557

4 ธันวาคม 2557

200,000

260,400

1.070 6 มกราคม 2558

12 มกราคม 2558

17,521,210

20,655,151

30 มกราคม 2558

3,300,000

4,296,600

1.070 4 กุมภาพันธ์ 2558

9 กุมภาพันธ์ 2558

27 กุมภาพันธ์ 2558

4,218,818

5,492,901

1.070 27 กุมภาพันธ์ 2558 5 มีนาคม 2558

200,000

260,400

1.070 6 พฤษภาคม 2558

11 พฤษภาคม 2558

1,018,904

1,326,612

1.070 3 มิถุนายน 2558

5 มิถุนายน 2558

หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2556 ร้อยละ 4.95 ต่อปี

5 ปี

หุ้นกู้ครั้งที่ 4/2556 ร้อยละ 5.20 ต่อปี

23 สิงหาคม 2561

2,000.00

2,000.00

31 กรกฎาคม 2557

5 ปี 6 4 เมษายน 2562
เดือน

1,000.00

1,000.00

30 กันยายน 2557

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ร้อยละ 4.75 ต่อปี

5 ปี

22 มิถุนายน 2563

2,000.00

-

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2558 ร้อยละ 3.90 ต่อปี

3 ปี 6 19 เมษายน 2562
เดือน

1,000.00

-

รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า

28 พฤศจิกายน 2557
30 ธันวาคม 2557
รวมใช้สิทธิในปี 2557

14,000.00

13,000.00

(33.54)

(34.14)

หุ้นกู้ - สุทธิ

13,966.46

12,965.86

30 เมษายน 2558

หัก: หุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

(1,998.32)

(1,997.85)

29 พฤษภาคม 2558

หุ้นกู้ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี

11,968.14

10,968.01

หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย
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วันที่ใช้สิทธิ

จ�ำนวน
ที่ใช้สิทธิ
(หน่วย)

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ที่ออกเนื่องจาก
การใช้สิทธิ
(หุ้น)

ราคาใช้สิทธิ
(บาท)

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

วันที่
ตลาดหลักทรัพย์
รับเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

30 มิถุนายน 2558

2,260,830

2,943,600

1.070 2 กรกฎาคม 2558

7 กรกฎาคม 2558

31 กรกฎาคม 2558

6,212,554

8,088,745

1.070 4 สิงหาคม 2558

6 สิงหาคม 2558

รวมใช้สิทธิในปี 2558

17,211,106

22,408,858

SIRI-W1

จ�ำนวนหุ้น

ราคาตาม
มูลค่า

ทุน
จดทะเบียน

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หุน้ สามัญทีอ่ อกและช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557                                           9,533,536,605

1.07 10,200,884,167 656,624,039

ออกหุน้ เพิม่ ทุน(3)

3,406,219,088

1.07 3,644,654,424 783,430,390

31 มีนาคม 2557

28,619,841

33,399,350

1.114 2 เมษายน 2557

8 เมษายน 2557

เพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

688,175,330

1.07 736,347,603

30 มิถุนายน 2557

42,475,704

49,569,143

1.114 1 กรกฎาคม 2557

7 กรกฎาคม 2557

จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

13,627,931,023

1.07 14,581,886,194 1,470,187,339

30 กันยายน 2557

474,855,384

554,156,209

1.114 1 ตุลาคม 2557

6 ตุลาคม 2557

เพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

657,570,247

1.07 703,600,165

30 ธันวาคม 2557

119,339,095

155,379,494

1.070 6 มกราคม 2558

12 มกราคม 2558

จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

14,285,501,270

1.07 15,285,486,359 1,470,187,339

รวมใช้สิทธิในปี 2557

665,290,024

792,504,196

20 มกราคม 2558

368,296,188

479,521,495

รวมใช้สิทธิในปี 2558

368,296,188

(1)

1.070 29 มกราคม 2558

3 กุมภาพันธ์ 2558

จ�ำนวนหุ้น

ราคาตามมูลค่า

ทุนจดทะเบียน

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

หุ้นสามัญจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

10,879,971,108

1.07

11,641,569,086

ลดทุนระหว่างปี(1)

(25,207,449)

1.07

(26,971,970)

เพิ่มทุนระหว่างปี(1)

7,671,997,592

1.07

8,209,037,423

18,526,761,251

1.07

19,823,634,539

(509,086,567)

1.07

(544,722,627)

18,017,674,684

1.07

19,278,911,912

จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลดทุนระหว่างปี(2)
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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-

ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะ เบียนระหว่างปี 2557
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2557 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

479,521,495

การเพิ่มทุนเนื่องจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิข้างต้น ท�ำให้ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นดังนี้
รายการกระทบยอดจ�ำนวนหุ้นสามัญ

30,132,910

1.

อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 11,641,569,085.56 บาท เป็น  ทุนจดทะเบียน 11,614,597,115.13 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน
ที่ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่าย จ�ำนวน 25,207,449 หุ้น และ

2.

อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจ�ำนวนไม่เกิน 8,209,037,423.44 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 11,614,597,115.13 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
19,823,634,538.57 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 และวันที่ 24 กันยายน 2557 ตามล�ำดับ

(2)

ลดทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2558
เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2558 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีได้มมี ติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,823,634,539 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่
19,278,911,912 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 509,086,567 หุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

(3)

ออกหุ้นเพิ่มทุนระหว่างปี 2557
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ ้ น ละ 1.07 บาท เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เดิ ม ตามสั ดส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Right Offering) ในอั ต ราส่ ว น 3 หุ ้ น สามั ญ เดิ ม ต่ อ 1 หุ ้ น สามั ญ ใหม่ ในราคา
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนหุน้ ละ 1.30 บาท โดยบริษทั จะจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีใ่ ช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ในอัตราส่วนจ�ำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อ 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่านั้น บริษัทฯได้
ด�ำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยสรุปผลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯทั้งสิ้น
3,406,219,088 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขาย (ขายได้หมดทั้งจ�ำนวน) บริษัทฯได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,428,084,814 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 166,534,687 บาท แสดง
เป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ เนือ่ งจากบริษทั ฯจดทะเบียนเพิม่ ทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2558
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27. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา  116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

28. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ/ก�ำไรต่อหุ้น
28.1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท
ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ

อัตราการใช้สทิ ธิ
ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หน่วย
ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ

ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
ที่ยังไม่ได้ใช้
1 มกราคม
2558

จ�ำนวนใบส�ำคัญ จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทอี่ อก แสดงสิทธิที่มี
และเสนอขาย
การใช้สิทธิ
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
คงเหลือ
31 ธันวาคม
2558

ESOP#6

1.070

1:1.302

41,620,411

- (17,211,106)

-(2)

SIRI-W1

1.070

1:1.302

381,456,154

- (368,296,188)

-(1)

SIRI-W2

2.500

1:1.000 3,406,219,088

ESOP#7

2.500

1:1.000

-

300,000,000

- 3,406,219,088
-

300,000,000

(1) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 หมดอายุวันที่ 20 มกราคม 2558
(2) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ESOP#6 หมดอายุวันที่ 18 สิงหาคม 2558

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ESOP#7
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยครั้งที่ 7
(ESOP#7) จ�ำนวน 300,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ออกและจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวจ�ำนวน 300,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด
:
ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
:
หน่วยละ 0 บาท
อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
:
ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
:
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
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ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
:
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ :

2.50 บาทต่อหุ้น
1) ใช้สทิ ธิได้ ในแต่ละปีตามทีร่ ะบุในวรรคถัดไปได้ เดือนละหนึง่ ครัง้
โดยใช้สทิ ธิครัง้ แรกในเดือนกันยายน 2558 และสามารถใช้สทิ ธิ
ครั้งสุดท้าย ในเดือนสิงหาคม 2563
2) ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ของบริษัทฯในแต่ละปีได้ ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของ
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ี ได้รับจัดสรร
3) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิ
ในวั น ก� ำ หนดใช้ สิ ท ธิ ใ ด ๆ สามารถสะสมเพื่ อ น� ำ ไปใช้ สิ ท ธิ
ในวันก�ำหนดใช้สทิ ธิครัง้ ต่อไปตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขอื่น
:
ในกรณีที่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจากการ
เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย ผูถ้ อื ใบส�ำคัญ
แสดงสิ ท ธิ จ ะต้ อ งส่ ง ใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ถื อ อยู ่ ทั้ ง หมดคื น ให้
แก่บริษทั ฯ และคณะกรรมการบริษทั ฯสามารถน�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอืน่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิ ณ วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.1969 บาท
ค�ำนวณโดยใช้แบบจ�ำลองการก�ำหนดราคาสิทธิตามแบบจ�ำลองของ Black-Scholes-Merton ข้อมูลน�ำเข้า
แบบจ�ำลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ก�ำหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 1.59 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.50 บาท ความผันผวน
ที่คาดหวังร้อยละ 37.68 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 4.70 ระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ
5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.20
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายส�ำหรับโครงการ ESOP#7 เป็นจ�ำนวน 20.02 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็น
ค่ า ใช้ จ ่ า ยเกี่ ย วกั บ พนั ก งานพร้ อ มกั บ รั บ รู ้ “ส่ ว นทุ น จากการจ่ า ยโดยใช้ หุ ้ น เป็ น เกณฑ์ ” ในส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
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�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจ�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
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ไม่มีการแสดงก�ำไรต่อหุ้นปรับลดจากผลกระทบของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 และ ESOP#7 ใน
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เนื่องจากราคาใช้สิทธิรวมกับมูลค่ายุติธรรม
ต่อหน่วยของใบส�ำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

ก�ำไรส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้น

2558

2557

2558

2557

2558

2557

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)

(บาท)

(บาท)

29. รายได้บริการอื่นและต้นทุนบริการอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3,505,921 3,393,137 14,252,590 10,339,382

0.25

งบการเงินรวม

0.33

2558

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

รายได้บริการอื่น

ESOP#5

-

-

-

5,868

ESOP#6

-

-

11,249

28,282

รายได้จากกิจการโรงแรม

76.82

52.80

29.87

25.85

SIRI-W1

-

-

9,484

450,384

รายได้จากกิจการโรงเรียน

227.08

184.26

-

-

รวม

303.90

237.06

29.87

25.85

ต้นทุนบริการกิจการโรงแรม

83.70

52.24

30.76

28.49

ต้นทุนบริการกิจการโรงเรียน

264.76

233.30

-

-

รวม

348.46

285.54

30.76

28.49

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามี
การใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 3,505,921 3,393,137 14,273,323 10,823,916

0.25

0.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

ก�ำไรส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้น

2558

2557

2558

2557

2558

2557

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)

(บาท)

(บาท)

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญได้แก่

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ต้นทุนบริการอื่น

2,631,718 2,357,304 14,252,590 10,339,382

0.18

0.23

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ESOP#5

-

-

-

5,868

ESOP#6

-

-

11,249

28,282

SIRI-W1

-

-

9,484

450,384

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามี
การใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 2,631,718 2,357,304 14,273,323 10,823,916
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งบการเงินรวม
2558

0.18

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี

18,721.34

28,150.75

11,312.22

11,064.23

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

5,499.70

(11,424.75)

(1,265.35)

(2,816.05)

0.22
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน

2,018.44

1,624.39

1,387.31

1,398.98

ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

5.32

14.29

1.23

0.72

217.23

257.11

125.08

152.51

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

19.54

16.86

15.10

13.00

ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า

28.77

28.78

2.11

2.10

ส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด

132.85

105.41

57.18

54.40

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

147.76

123.83

104.83

115.94

ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

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 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผล
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

5,643

-

4,356

-

5,643

-

4,356

-

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

31. ภาษีเงินได้

2558

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี

1,281,408

927,528

531,750

284,176

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(39,410)

9,760

(2,800)

(26,586)

1,241,998

937,288

528,950

257,590
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ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

4,747,557 4,330,239 3,160,668 2,614,895

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรา
ภาษี

ร้อยละ 0
และ 20

ร้อยละ 0
และ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

957,521

873,324

632,134

522,979

ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
รายได้ที่ ได้รับยกเว้นและค่าใช้จ่ายต้องห้าม

178,253

รายได้ตามประมวลรัษฎากร

105,958

-

25,569

-

266

2,753

-

-

ขาดทุนทางภาษีที่ ไม่ได้ ใช้ประโยชน์
รวม

284,477

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
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61,211 (128,753) (265,389)

63,964 (103,184) (265,389)
937,288

528,950

257,590

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ประกอบด้ ว ย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

32. 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
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุน
เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 12 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าว
เป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 89 ล้านบาท และ 84 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 60 ล้านบาท และ
57 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

3,398

2,621

1,318

214

607,483

564,585

181,906

182,199

25,027

22,064

11,063

10,046

33. เงินปันผล
(หน่วย: บาท)
เงินปันผล

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

5,605

10,298

-

-

21,747

16,047

15,852

10,643

-

2,711

-

-

663,260

618,326

210,139

203,102

ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย

6,709

6,828

6,709

6,828

รวม

6,709

6,828

6,709

6,828

656,551

611,498

203,430

196,274

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

อนุมตั โิ ดย

เงินปันผลประกาศจ่าย

เงินปันผล
ต่อหุน้

วันทีจ่ า่ ยเงินปันผล

เงินปันผลจากก�ำไร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สุทธิของปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558

1,712,745,830 (1)

0.12 19 พฤษภาคม 2558

เงินปันผลจากก�ำไร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สุทธิของปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2557

956,252,489 (2)

0.10 27 พฤษภาคม 2557

(1)

เงินปันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 1,712,723,466 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจ�ำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(2)

เงินปันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 956,223,257 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจ�ำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้จ�ำนวน 10.8 ล้านบาท (2557: 13.9 ล้านบาท)
ที่บริษัทไม่ ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มี
ก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้มีจ�ำนวนเงิน 10.8 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายใน
ปี 2563
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34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนดังนี้
ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ สัญญาจ้างตกแต่ง
สัญญาจ้างบริการให้ค�ำปรึกษาและสัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 8,193
ล้านบาท และ 12,631 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4,825 ล้านบาท และ 5,729
ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการท�ำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและห้องชุดเป็น  จ�ำนวนเงิน
8,210 ล้านบาท และ 7,538 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5,973 ล้านบาท และ
4,963 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
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34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์
และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต
ทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ภายใน 1 ปี

103

98

88

81

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

212

327

204

303

รวม

315

425

292

384

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของโครงการเป็นจ�ำนวนประมาณ 44 ล้านบาทและ 56 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 26 ล้านบาทและ 27 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจ�ำยอม
รวมจ�ำนวนประมาณ 32 ไร่และ 23 ไร่ ตามล�ำดับ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ถือภาระจ�ำยอมดังกล่าวได้
รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว
ง) สัญญาเช่าระยะยาวที่มีสาระส�ำคัญได้แก่
• บริ ษั ท แสนสิ ริ จ� ำ กั ด (มหาชน) ได้ ท� ำ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น บริ เ วณซอยสุ ขุ ม วิ ท 77 เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปลูกสร้างศูนย์การค้าชุมชนในนาม ฮาบิโตะ โดยสัญญามีก�ำหนดระยะเวลา  30 ปี นับตั้งแต่วันที่
16 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2586 มีมูลค่าการเช่ารวม 42 ล้านบาท โดยแบ่งช�ำระเป็น
3 งวด งวดแรกเป็นจ�ำนวนเงิน 21 ล้านบาทได้ช�ำระไปแล้วในเดือนสิงหาคม 2556 ส่วนที่เหลือ
อีกสองงวดได้แบ่งช�ำระงวดละ 10.5 ล้านบาท โดยงวดที่สองจะช�ำระเมื่อระยะเวลาการเช่าครบ
10 ปี และงวดที่สามเมื่อระยะเวลาการเช่าครบ 20 ปี
• บริษัท ชนชัย จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินกับส�ำนักงานพระคลังข้างที่เพื่อใช้ ในการปลูกสร้าง
อาคารชุ ด เพื่ อ ให้ เ ช่ า โครงการบ้ า นแสนสิ ริ โดยสั ญ ญามี ก� ำ หนดระยะเวลา  30 ปี นั บ ตั้ ง แต่
1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่ารวม 118 ล้านบาท ช�ำระครั้งแรก
จ�ำนวน 30 ล้านบาท ส่วนที่เหลือช�ำระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 30 ปีตามที่ระบุในสัญญา
• บริษทั เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ได้ทำ� สัญญาเช่าทีด่ นิ กับส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
เพื่ อ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งอาคารเพื่ อ ให้ เ ช่ า  โดยสั ญ ญามี ก� ำ หนดระยะเวลา  30 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
16 กันยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายช�ำระค่าเช่า
ทั้งจ�ำนวนครบถ้วนในเดือนกรกฎาคม 2547
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34.3 หนังสือค�้ำประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยคงเหลืออยู่จ�ำนวน 2,137 ล้านบาท และ 2,061 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้ำประกัน
การบ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภค ค�้ำประกันการจัดท�ำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุง
ที่ดิน และค�้ำประกันการใช้ ไฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,545 ล้านบาท และ 1,412 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
34.4 คดีฟ้องร้อง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 และ 2557 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค ดี ค วามหลายคดี ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซื้อจะขายและคดีละเมิด ซึ่งถูกเรียกร้องให้ช�ำระค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงิน
ประมาณ 90 ล้านบาท และ 93 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 38 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท
ตามล� ำ ดั บ ) อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยอยู ่ ร ะหว่ า งการต่ อ สู ้ ค ดี ทนายความบริ ษั ท ฯและ
ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้รับความเสียหายจากคดี บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงยัง
ไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมจากจ�ำนวนที่ ได้บันทึกไปแล้ว (หมายเหตุ 23)
34.5 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�ำนวน ไม่ต�่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

35. 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 นการด� ำ เนิ น งานได้ รั บ และสอบทานอย่ า งสม�่ ำ เสมอเพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจในการจั ด สรรทรั พ ยากรให้ กั บ
ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนงานที่ด�ำเนินธุรกิจจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้าน โครงการอาคารชุดพัก
อาศัย โครงการอาคารที่พักอาศัยให้เช่าและโครงการอาคารส�ำนักงานให้เช่า
• ส่วนงานธุรกิจบริหารอาคารและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนงานที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้
บริการรับบริหารอาคารและเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
• ส่วนงานธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและโรงเรียน
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
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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
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่ ว นงานโดยพิ จ ารณาจากก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น จากการด� ำ เนิ น งานซึ่ ง วั ด มู ล ค่ า โดยใช้ เ กณฑ์ เ ดี ย วกั บ ที่ ใ ช้ ใ น
การวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน
การบั น ทึ ก บั ญ ชี ส� ำ หรั บ รายการระหว่ า งส่ ว นงานที่ ร ายงานเป็ น ไปในลั ก ษณะเดี ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี ส� ำ หรั บ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และก�ำไรรวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายได้จากลูกค้าภายนอก

ธุรกิจบริหาร
ธุรกิจ
อาคารและ
อสังหาริมทรัพย์ นายหน้าซือ้ ขาย
อสังหาริมทรัพย์

รวมส่วนงานที่
รายงาน

ธุรกิจอื่นๆ

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

35,219

1,432

304

36,955

-

36,955

32

646

44

722

(722)

-

ดอกเบี้ยรับ

610

17

7

634

(586)

48

ดอกเบี้ยจ่าย

(867)

(13)

(62)

(942)

214

(728)

(99)

(11)

(1)

(111)

-

(111)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า ต้นทุนโครงการ
พัฒนา และที่ดินรอการพัฒนา

(167)

-

-

(167)

-

(167)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์

(4)

-

-

(4)

-

(4)

7,846

1,009

(56)

8,799

(1,094)

7,705

รายได้ระหว่างส่วนงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
รายได้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ธุรกิจบริหาร
ธุรกิจ
อาคารและ
อสังหาริมทรัพย์ นายหน้าซือ้ ขาย
อสังหาริมทรัพย์

รายได้จากลูกค้าภายนอก

ธุรกิจอื่นๆ

(22)

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(4,154)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

งบการเงินรวม

27,250

606

237

28,093

-

28,093

รายได้ระหว่างส่วนงาน

184

200

69

453

(453)

-

ดอกเบี้ยรับ

554

27

6

587

(572)

15

ดอกเบี้ยจ่าย

(761)

(26)

(53)

(840)

194

(646)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(132)

(13)

(12)

(157)

-

(157)

2

-

-

2

-

2

6,808

290

(39)

7,059

(831)

6,228

โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
รายได้อื่น

1,419

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(3,176)

ตัดจ�ำหน่ายค่าความนิยม

(141)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(937)

ก�ำไรส�ำหรับปี

3,393

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกก�ำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า
(หน่วย: ล้านบาท)

2558

1,452

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวมส่วนงานที่
รายงาน

2557

รายได้จากลูกค้าภายนอก

(234)

ประเทศไทย

36,819

28,093

(1,242)

ประเทศอื่น

136

-

36,955

28,093

6,991

6,505

3,505

รวม
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
ของกิจการ
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36. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

37. เครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

141

141

-

14,389

-

14,389

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า  เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
		ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม ฝ่าย
บริ ห ารควบคุ ม ความเสี่ ย งนี้ โ ดยการก� ำ หนดให้ มี น โยบายและวิ ธี ก ารในการควบคุ ม สิ น เชื่ อ ที่ เ หมาะสม
ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยจึ ง ไม่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ความเสี ย หายที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ จากการให้ สิ น เชื่ อ
นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย
มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้อง
สูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืม
ระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 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 หนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: ล้านบาท)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

32

32

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

-

14,389

-

อัตรา
ดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้น
อัตรา
เกินกว่า เมื่อ
ลงตาม
1 - 5 ปี
ดอกเบี
้ย
5 ปี ทวงถาม ราคา
ตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงที่

14,389
ภายใน
1 ปี

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
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- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

-

-

-

-

2,512

154

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

81

207
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2,666 0.13 - 1.70
81

-

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตรา
ดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้น
อัตรา
เกินกว่า เมื่อ
ลงตาม
1 - 5 ปี
ดอกเบี
้ย
5 ปี ทวงถาม ราคา
ตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ปี
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้น
อัตรา
ภายใน
เกินกว่า เมื่อ
ลงตาม
1 - 5 ปี
ดอกเบี
้ย
1 ปี
5 ปี ทวงถาม ราคา
ตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
-

-

-

1,599

-

-

1,599

-

-

-

1,599

2,512

235

4,346

3.25

- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)
- เงินลงทุนชั่วคราว

หนี้สินทางการเงิน

-

-

-

-

2,812

232

3,044 0.13 - 2.65

57

-

-

-

-

500

557

2.65

- เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร

1,966

-

-

-

-

-

1,966 2.70 - 4.25

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

51

51

-

-  ตั๋วแลกเงิน

4,474

-

-

-

-

-

4,474 2.60 - 2.80

- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

700

-

-

700

3.25

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

1,371

57

-

-

700

2,812

783

4,352

- ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

315

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

- 12,963

- 12,963 หมายเหตุ 20

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

3,600

-

-

-

-

-

3,600 3.35 - 4.78

1,998 11,968

-

-

- 13,966 หมายเหตุ 25

- ตั๋วแลกเงิน

3,476

-

-

-

-

-

3,476 3.10 - 3.17

8,438 11,968

-

- 12,963

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

2,010

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

- 19,055

- 19,055 หมายเหตุ 20

1,998 10,968

-

-

- 12,966 หมายเหตุ 25

9,074 10,968

-

- 19,055

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

-

1,371

-

315 หมายเหตุ 21

1,686 35,055

หนี้สินทางการเงิน

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
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-

2,010

2,010 41,107

-

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตรา
ดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้น
ภายใน
เกินกว่า เมื่อ ลงตาม อัตรา
1 - 5 ปี
1 ปี
5 ปี ทวงถาม ราคา ดอกเบี้ย
ตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงที่

รวม

อัตรา
ดอกเบีย้
ไม่มี
ปรับขึ้น
ภายใน
เกินกว่า เมื่อ ลงตาม อัตรา
1 - 5 ปี
1 ปี
5 ปี ทวงถาม ราคา ดอกเบีย้
ตลาด
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

-

-

-

-

1,470

-

- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

-

-

-

-

1,377

213

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

31

- เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

-

500

500

-

- เงินให้กย้ ู มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

- 16,700

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

119

119

-

-

-

- 16,700

- เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

- 19,342

-

- 19,342

3.25

-

-

- 19,342

1,377

832 21,551

1,470 0.13 - 0.75
31

-

-

- 16,700

3.25

1,470

31 18,201

หนี้สินทางการเงิน

1,590 0.13 - 1.25

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

1,966

-

-

-

-

-

1,966 2.70 - 4.25

หนี้สินทางการเงิน

- ตั๋วแลกเงิน

4,474

-

-

-

-

-

4,474 2.60 - 2.80

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

3,600

-

-

-

-

-

3,600 3.35 - 4.78

-

-

-

-

861

861

-

- ตั๋วแลกเงิน

3,476

-

-

-

-

-

3,476 3.10 - 3.17

172

3.25

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

1,080

1,080

-

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

141

-

-

141

3.25

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

9,670

-

1,998 10,968

-

-

-

9,074 10,968

-

141

9,670

- เจ้าหนี้การค้า
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

172

-

-

- ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

315

315 หมายเหตุ 21

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

8,348

-

8,348 หมายเหตุ 20

1,998 11,968

-

-

-

8,438 11,968

-

172

8,348

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

- 13,966 หมายเหตุ 25
1,176 30,102

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

9,670 หมายเหตุ 20

- 12,966 หมายเหตุ 25
1,080 30,933

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการเป็น
เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีจ�ำนวนไม่เป็นสาระส�ำคัญและถึงก�ำหนด
ช�ำระในเวลาอันสั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงมิได้ ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
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37.2 มูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลู ก หนี้ ก ารค้า และเจ้ า หนี้ ก ารค้า  แสดงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยประมาณตามมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ แ สดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่าตามราคาตลาด
ค) หุน้ กูท้ จี่ า่ ยดอกเบีย้ ในอัตราคงทีแ่ สดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดจ่าย
ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน
ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
2558

มูลค่ายุติธรรม

2557

2558

2557

หนี้สินทางการเงิน
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

13,966

12,966

14,389

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.55:1.00 (2557: 1.95:1.00) และ
เฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.38:1.00 (2557: 1.46:1.00)
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการทุน

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
39.1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 100 ล้านบาท และมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
39.2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559ได้มีมติ ดังนี้
ก) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับผลการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์)
ข)   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจ�ำนวน
ดังกล่าว ซึ่งชนิดของหุ้นกู้อาจเป็นหุ้นกู้ ได้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว และ
มีอายุไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ค) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,278,911,911.88 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  19,251,140,783.06 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่าย

12,267

40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

38. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารและการออกหุ้นกู้ ซึ่งต้องรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนี้
ให้ ไม่เกิน 2.5  ต่อ 1 (2557: 2.5 ต่อ 1) ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น
ทุ น ของบริ ษั ท ฯเพื่ อ ใช้ ใ นการค� ำ นวณอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย หุ ้ น สามั ญ และก� ำ ไรสะสม
หักด้วยส�ำรองก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิ
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