รายงาน
ประจำ�ปี
2560

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

สารบัญ

19
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

8 35

สารประธานกรรมการ

147

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
และบริษัทย่อย

รายการระหว่างกัน

ปัจจัยความเสี่ยง

66 148

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

10 37

นโยบายและการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

71 149

ตารางอัตราส่วนทางการเงิน
ที่สำ�คัญ

สารประธานอำ�นวยการ

12 48

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การกำ�กับดูแลกิจการ

126 153

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและ
ผลการดำ�เนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

14 57

การตลาดและภาวะ
การแข่งขัน

แสนสิริกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

138 159

รายงานและงบการเงินรวม

การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

143 176

หมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

16

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเงินที่ส�ำคัญ

รายได้รวม

รายได้จากการขายโครงการ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล า้ นบาท)

ก�ำไรสุทธิ

ล้านบาท

3,506

3,380

2,825

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

69,451

72,774

80,150

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

27,198

28,096

30,478

อัตราก�ำไรขั้นต้น (ของรายได้หลัก)

ร้อยละ

29.34

30.52

31.00

อัตราก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

9.12

9.83

8.89

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

1.55

1.59

1.63

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

1.23

1.15

1.17

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วน
ผู้ถือหุ้น - สุทธิ

เท่า

1.13

1.02

1.07

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

1.91

1.97

2.13

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

บาท

0.25

0.24

0.20

2558

2559

2560

2558

2559

2560

กำ�ไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2558

2559

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

26,080

26,080

30,099

80,150

35,152

30,099

ล้านบาท

72,774

รายได้จากการขายโครงการ

35,152

31,757

69,451

34,395

2,825

38,455

34,395

ล้านบาท

3,380

รายได้รวม

31,757

2560
38,455

2559

3,506

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

2558

2560

2558

2559

2560

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม

8
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สารประธานกรรมการ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา เสถียรภาพทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลกโดยรวมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เป็นแรงสนับสนุนให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไทยเติบโตได้คอ่ นข้างดี ส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดขายสูงกว่า 38,565 ล้านบาท
หรือเติบโตจากปี 2559 ที่ร้อยละ 24 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดต่างจังหวัดตามหัวเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ
เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชดั อีกทัง้ การขยายตลาดไปยังต่างประเทศประสบความส�ำเร็จอย่างสูง
สะท้อนจากยอดขายจากตลาดต่างประเทศกว่า 9,284 ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 2559 ที่ร้อยละ 71
ในส่วนของบริษัทร่วมทุนกับบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส ได้เปิดโครงการร่วมทุนในปี 2560 อีก
จ�ำนวน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท อีกทั้งปีนี้ยังเป็นปีแรกที่แสนสิริได้ร่วมมือกับ บริษัทโตคิว
คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ เป็นบริษทั ชัน้ น�ำในประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ช่วยพัฒนาโครงการร่วมกัน โดยพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
มูลค่า 2,100 ล้านบาท เป็นการขยายตลาดและฐานลูกค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น

ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปีทผี่ า่ นมา แสนสิรลิ งนามกับองค์การยูนเิ ซฟในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพือ่ ตอกย�ำ้ ความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
ในประเทศไทยและทั่วโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 รวมถึงแสนสิริได้ขยายการก่อสร้างโครงการ “พื้นที่ปลอดภัย”
(The Good Space) นับจากปี 2555-2560 รวมเป็นจ�ำนวน 31 แห่งใน 13 จังหวัด พร้อมสนับสนุนการฉีดวัคซีน
ให้กับเยาวชนในแคมป์ก่อสร้างแล้วกว่า 200 คนต่อปี
สุดท้ายนี้ บริษทั ฯ ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า สถาบันการเงิน สือ่ มวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ได้
ให้การสนับสนุนบริษทั ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รบั การสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีตอ่ ๆ ไป

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

แสนสิริได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ผนวกกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งให้
ความส�ำคัญกับการสร้างที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้มีการลงทุนกว่า 2,800
ล้านบาท ใน 6 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ชั้นน�ำของโลก ได้แก่ The Standard, Monocle, JustCo,
Hostmaker, Farmshelf และ One Night ภายใต้ โมเดลธุรกิจแบบ Asset Light เพื่อครอบคลุมทั้งแนวทาง
การด�ำเนินชีวิต การท�ำงาน การพักผ่อน และการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ๆ

โกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานกรรมการ
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สารประธานอ�ำนวยการ

ในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและทัว่ โลกโดยรวมเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดยภาพรวมเติบโตได้คอ่ นข้างดี ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างผลตอบแทนทีด่ แี ก่ผถู้ อื หุน้ แสนสิรไิ ด้ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในเทคโนโลยีทรี่ วดเร็วและการใช้ชวี ติ ของคนในปัจจุบนั พร้อมกับการเปิดตัว
โครงการใหม่ 14 โครงการ มูลค่ารวม 37,239 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 8,948
ล้านบาท ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,046 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 8 โครงการ มูลค่า
โครงการรวม 27,245 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดขายสูงถึง 38,565 ล้านบาท เติบโตจากปี 2559 ทีร่ อ้ ยละ 24
โดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัดมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น โดยมียอดขายสูงถึง 7,980 ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 2559
ที่ร้อยละ 34 รวมถึงยอดขายจากตลาดต่างประเทศซึ่งมียอดขายกว่า 9,284 ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 2559
ที่ร้อยละ 71 ซึ่งนับว่าเป็นยอดขายชาวต่างชาติสูงที่สุดของแสนสิริ ซึ่งเป็นความส�ำเร็จในการรุกตลาดต่างประเทศ
ของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่าน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน กอปรกับการก้าวทันเทคโนโลยีที่
เปลีย่ นแปลงไป ผมเชือ่ ว่า พนักงานและผูบ้ ริหารทุกคนของแสนสิรติ อ้ งท�ำงานกันอย่างหนัก เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถ
ก้าวหน้าไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทก�ำลังและ
ความสามารถอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้แสนสิรเิ ป็นผูน้ ำ� ด้านอสังหาริมทรัพย์ทมี่ นั่ คงรายหนึง่ ของประเทศไทย พร้อมกันกับ
การมุ่งเน้นการตอบแทนคืนสู่สังคม อันจะน�ำมาซึ่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ในปีที่ผ่านมา การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ท�ำให้บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนมูลค่า
กว่า 2,800 ล้านบาท ใน 6 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ช้ันน�ำระดับโลกภายใต้ โมเดลธุรกิจแบบ Asset
Light โดยให้ความส�ำคัญใน 3 ด้านคือ ด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในแบรนด์ ไลฟ์สไตล์ระดับโลก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม
(The Standard) และธุรกิจ Co-Working Space (JustCo) ด้านการเสริมสร้างบทบาทความเป็นผู้น�ำและ
ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ได้แก่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Monocle) และสุดท้ายด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพักอาศัย หรือ PropTech ร่วมกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีชั้นน�ำ ได้แก่ แอปพลิเคชันส�ำหรับ
การจองโรงแรม (One Night) ธุรกิจให้บริการที่พักอาศัยและบริหารการจองที่พัก (Hostmaker) และนวัตกรรม
การเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ (FarmShelf)

อภิชาติ จูตระกูล

ประธานอ�ำนวยการ
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คณะกรรมการบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- ประธานอ�ำนวยการ

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นายธงชัย จิรอลงกรณ์

นายพรทัต อมตวิวัฒน์

นายเศรษฐา ทวีสิน

นายวันจักร์ บุรณศิริ

นายศุภนิจ จัยวัฒน์

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

- กรรมการ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
- กรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

- ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)

นายอภิชาติ จูตระกูล

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประธานกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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- กรรมการ
- ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน
และสนับสนุนธุรกิจ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิชญา จาติกวณิช

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

3. การสอบทานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และ
บริษทั ร่วม ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ พบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ และเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการทีม่ หี รือเกิดขึน้ ในระหว่างปีเป็นรายการ
ทีเ่ ข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีอสิ ระ
ไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการได้รบั ข้อมูล และได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั ฯ เป็นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ เป็นการประชุมวาระปกติ 5 ครัง้
และประชุมวาระพิเศษกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วม 1 ครัง้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี าร
หารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้เป็นผลส�ำเร็จ
พร้อมทั้งติดตามและสนับสนุนให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระส�ำคัญของผลการด�ำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ มีดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินในปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�ำรายไตรมาสและประจ�ำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังค�ำชี้แจงจาก
ผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำ
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความ
สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม

5. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน และได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้
ได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบโดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิผล อีกทัง้ มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม มีการรวบรวมเรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญชี้แจงแนวทางแก้ ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้น�ำไปป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร โดยมี นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และมีสมาชิก
ในคณะกรรมการตรวจสอบ 2 คน คือ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

6. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้มีการควบคุม ดูแล
การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ให้มคี วามโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ด้านการควบคุมภายใน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีการปรับปรุงแก้ ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นย�้ำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง
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7. การสอบทานและก�ำกับดูแลตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมในเรือ่ งการสอบทานและก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก�ำหนดไว้

8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2560 โดยมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดย
ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และท�ำหน้าที่ได้ โดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน
ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหาร
ของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ มีการ
รายงานข้อมูลทางการเงินและการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล และมีการก�ำกับดูแลกิจการโดยยึดหลักความโปร่งใส ความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ตามหน้าที่ และความสามารถในการแข่งขัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
และบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

SIRI

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400

เลขทะเบียนบริษัท

0107538000665

ปีที่ก่อตั้ง   

พ.ศ. 2527

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 19,251,140,783.06 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 17,991,720,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท

จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีทนุ ชำ�ระแล้ว เป็นเงินทัง้ สิน้ 15,903,125,722.40 บาท
โดยมีหนุ้ สามัญทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด จำ�นวน 14,862,734,320 หุน้

โทรศัพท์

0-2201-3905 และ 0-2201-3906

โทรสาร

0-2201-3904

Home Page

www.sansiri.com

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ข้อมูลทั่วไป
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สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)

(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)
ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท ชนชัย จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัท อาณาวรรธน์ จำ�กัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633

บริษัท พิวรรธนา จำ�กัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จำ�กัด
(เดิมชื่อ “บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำ�กัด)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 90,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 90,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท

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

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

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

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

100

100

100

100

100

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

100

บริษัท ปภานัน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

100

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 150,000,000 บาท แบ่งเป็น
รวมทั้งธุรกิจนายหน้า บริหาร หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น
งานขาย บริหารและจัดการ มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 10 บาท
โครงการอสังหาริมทรัพย์

100

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

100

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7555
โทรสาร 0-2661-6633

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 40,000,000 บาท แบ่งเป็น
และกิจการโรงเรียนในชื่อ
หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น
“โรงเรียนสาธิตพัฒนา”
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

100

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง
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(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

ธุรกิจบริการให้คำ�ปรึกษาทาง 1,000,000 บาท แบ่งเป็น
ธุรกิจและจัดการองค์กร
หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

100

บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 17 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

24

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

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

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

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

100

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

100

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

100

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

100

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ธุรกิจลงทุน

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

100
บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้าน
ไลฟ์สไตล์สำ�หรับบุคคลและ
ลูกค้าองค์กร

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

100

ธุรกิจตรวจสอบอาคาร

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

100

90
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7333
โทรสาร 0-2661-7893
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(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ให้บริการจัดการกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ (Events
Management) และ
งานวิวาห์ครบวงจร ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

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

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

26

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (50:50)

4,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

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

50

50

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

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

50

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

70

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (50:50)
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

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

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

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

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)
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(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (50:50)

28

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (50:50)

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

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

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

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

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

50

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)

29

(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)
ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

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

50

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

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

50

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

30

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

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

ธุรกิจลงทุน

50,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์
แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 50,000 หุน้

ธุรกิจลงทุน

มูลค่าการลงทุนในการเข้าซื้อ
หุ้นคิดเป็นจำ�นวนเงินประมาณ
58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะ
ทยอยลงทุนเป็นคราว ๆ จนเต็ม
มูลค่าการลงทุน ภายในระยะ
เวลา 5 ปี

100

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

ธุรกิจพัฒนาโครงการ
10,000 ปอนด์ แบ่งเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายและ/ หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
หรือ เพือ่ เช่าในประเทศอังกฤษ

100

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 10,000 ปอนด์ แบ่งเป็น
ในประเทศอังกฤษ
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น

100

50
Sansiri Guernsey (2015) Limited
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ Guernsey)
La Tonnelle House Les Banques St Sampson
GUERNSEY GY1 3HS

70

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

SANSIRI (US), INC.
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา)
874 Walker Road, Suite C,
In the City of Dover, Country of Kent,
State of Delaware 19904, the United States

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

บริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม โตคิว คอร์ปอเรชั่น (70 : 30)
บริษัท สิริ ทีเค วัน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (50:50)

(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)

100

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

31

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2256-2323-6
โทรสาร
: 0-2256-2406

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 4 เลขที่ 977/3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2298-0830-3 ต่อ 120
โทรสาร
: 0-2298-0835

นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- 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
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- 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
- 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
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
: 0-2636-4207
โทรสาร
: 0-2626-4545-6
นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2470-1987
โทรสาร
: 0-2470-1998
นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุ้นกู้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุ้นกู้ ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 4 เลขที่ 977/3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2298-0830-3 ต่อ 124
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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3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

2. นายทะเบียนหุ้นกู้

5. ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
-ไม่มี-
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6. สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจ�ำ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 (วันทีจ่ ดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
ทุนช�ำระแล้วจากการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2) ซึง่ ปรับปรุงจากข้อมูลตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด ณ วันที่ 30
สิงหาคม 2560 มีดงั นี้

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
-ไม่มี-

ลำ�ดับที่

ชื่อ-สกุล

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละของ

1

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด 1/

2

1,657,678,797

11.15

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

918,267,873

6.18

3

UBS AG Singapore Branch

874,924,080

5.89

4

นายเศรษฐา ทวีสิน

658,799,534

4.43

5

State Street Bank Europe Limited

611,247,891

4.11

6

Chase Nominees Limited

597,995,608

4.02

7

นายวันจักร์ บุรณศิริ

510,469,201

3.43

8

The Bank of New York Mellon

330,805,395

2.23

9

Nortrust Nominees Ltd-CLAC

328,500,837

2.21

10

นายอภิชาติ จูตระกูล

274,400,000

1.85

6,763,089,216

45.50

ยอดรวม

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ทุนชำ�ระแล้ว *

*บริษทั มีทุนช�ำระแล ว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จ�ำนวน 15,903,125,722.40 บาท แบ่งออกเป น็ หุ น้ สามัญจ�ำนวน 14,862,734,320 หุ น้ มูลค่าทีต่ ราไว ห้ ุ น้ ละ 1.07 บาท
หมายเหตุ
1/ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน
และน�ำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือน
ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Delist) ทั้งนี้ ข้อมูลการลงทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด สามารถค้นหาได้จาก www.set.or.th/nvdr/ โดยข้อมูลการลงทุนดังกล่าวจะ
แสดงสัดส่วนการลงทุน ณ สิ้นวันท�ำการก่อนหน้าวันที่ผู้ลงทุนตรวจสอบข อ้ มูล

34

35

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงินปันผลครัง้ แรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการ
จ่ายเงินปันผลครัง้ ทีส่ องนัน้ เป็นเงินปันผลประจ�ำปี ทัง้ นี้ เงินปันผลทีจ่ า่ ยรวมทัง้ สิน้ ในแต่ละปีจะมีจำ� นวนประมาณ ร้อยละ 50
ของก�ำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักเงินส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้ อย่างไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแส
เงินสดและภาระการลงทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยให้แก่บริษทั ฯ นัน้ บริษทั ฯ ไม่ได้กำ� หนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการของแต่ละบริษทั ย่อย และคณะกรรมการของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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นโยบายและการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
แสนสิริ บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชนั้ น�ำของประเทศไทย ด้วยวิสยั ทัศน์ในการเติมเต็มประสบการณ์การอยูอ่ าศัยทีส่ มบูรณ์แบบ
เราจึงมุ่งด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกไลฟ์สไตล์บ้าน คอนโด และทาวน์เฮาส์ บนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยความ
มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่า พร้อมยกระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ภารกิจ		
มุ่งมั่นพัฒนาและจัดหาที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราพร้อม
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณ และพร้อมที่จะดูแลคุณทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป
เราจะด�ำเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการน�ำเสนอสินค้าและ
การบริการทีร่ วมเป็นหนึง่ เดียว รวมถึงร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก อีกทัง้ ผูถ้ อื หุน้ คูธ่ รุ กิจ
พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุก ๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ

ในปี 2560 แสนสิริยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ส�ำคัญ ดังนี้
1. การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและคงความเป็นผู้น�ำในตลาด
คอนโดมิเนียม โดยในปี 2560 แสนสิริร่วมทุนกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดตัวโครงการ
คอนโดมิเนียม 3 แห่ง มูลค่าโครงการรวม 12,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 แสนสิริได้เปิดตัว
โครงการ “ทากะ เฮาส์” ในย่านเอกมัย เป็นโครงการแรกภายใต้การร่วมทุนระหว่างแสนสิรกิ บั Tokyu Corporation
2. การขยายการพัฒนาโครงการไปยังท�ำเลที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดอยุธยา จังหวัดนครปฐม เป็นต้น
3. การเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากยิ่งขึ้น ผ่านการท�ำกิจกรรมการตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
4. การเข้าลงทุนใน 6 ธุรกิจใหม่ที่เน้นตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในระยะยาว
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

พฤศจิกายน 2560

กุมภาพันธ์ 2560

• Sansiri (US), INC. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.แสนสิริ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ
Standard International, LLC (“The Standard”) (จัดตัง้ ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยมูลค่าการ
ลงทุนคิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 58 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 35.09 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งจะ
ทยอยลงทุนเป็นคราว ๆ จนเต็มมูลค่าการลงทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี

เมษายน 2560
• จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 10 ล้านบาท และมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พฤษภาคม 2560
• จ่ายเงินปันผล (งวดสุดท้าย) จากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์)
• จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท สิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 100 ล้านบาท บริษัทดังกล่าว
เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ฯ และธนาคาร  ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 90 และร้อยละ 10  
ของทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วตามล�ำดับ บริษทั ย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตสูง
(Start-up Business) และ/หรือกิจการร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่ประกอบธุรกิจ และ/หรือลงทุนในธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property Service Technologies) รวมถึงธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
รายงาน
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มิถุนายน 2560
• จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 10 ล้านบาท และมีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สิงหาคม 2560
• จัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้านบาท บริษทั ดังกล่าวเป็นการ
ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Tokyu Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น (รวมทั้งบริษัท สหโตคิว
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นพันธมิตรของ Tokyo Corporation) มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ของทุน
ที่ออกและเรียกช�ำระแล้วตามล�ำดับ บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อนึง่ The Strandard ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจรับบริหารกิจการโรงแรมในรูปแบบ management contract
และ franchise ภายใต้แบรนด์ “The Standard” (2) ธุรกิจรับบริหารกิจการร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์ตา่ ง ๆ มากกว่า
10 แบรนด์ และ (3) ธุรกิจด้านการจองห้องพัก The Standard Hotel และ Boutique hotels อืน่ ๆ โดยใช้แอปพลิเคชัน
ที่ชื่อว่า “One night Stand” ซึ่งเป็นช่องทางส�ำหรับการใช้บริการและเสนอราคาพักที่ดีที่สุดอีกช่องทางหนึ่ง
• เข้าซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิของ Flying Jamon Ltd (“Hostmaker”) (จัดตัง้ ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์) ใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 11.20 ของหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 5 ล้านปอนด์
อนึ่ง Hostmaker ประกอบธุรกิจรับบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่าภายใต้แบรนด์ Hostmaker โดย
เสนอบริการแบบครบวงจรให้แก่ลกู ค้า ตัง้ แต่การออกแบบห้อง จัดแต่งห้องพักให้สวยงาม รวมไปถึงการบริหาร Profile
อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าเพื่อดึงดูดผู้เข้าพักให้มีอัตราการเข้าพักและการจองให้มากที่สุด ตลอดจนจัดหาลูกค้าที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม และให้บริการแบบโรงแรมในระดับ 5 ดาว แก่ลูกค้าทุกราย รวมทั้ง บริการบ�ำรุงรักษาและ
ท�ำความสะอาดห้องพัก
• เข้าซือ้ หุน้ สามัญของ Winkontent AG (“Monocle”) (จัดตัง้ ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์) ในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 13.04 ของหุ้นทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 5.9 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ  
อนึง่ Monocle ประกอบธุรกิจหลักด้านสือ่ (Media) ได้แก่ นิตยสาร ชือ่ “Monocle” นอกจากนี้ ยังมีธรุ กิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น วิทยุ 24 ชั่วโมง, E-commerce, ร้านขายสินค้าแฟชั่น และการจัดงาน event ต่าง ๆ เป็นต้น
• เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด (“Prime-A”) จากบริษัท ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) (“U City”) จ�ำนวน
50,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุน้ ทุง้ หมดใน Prime-A (ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
ที่ U City ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) อนึ่ง Prime-A ถือครองที่ดินบริเวณซอยสุขุมวิท 38
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 2 ไร่ 36 ตารางวา และไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด
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• จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 10 ล้านบาท และมีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กันยายน 2560
• Sansiri Global Investment Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.แสนสิริ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ได้เข้า
ลงทุนใน JustGroup Holdings Ptd. Ltd. (จัดตัง้ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์) โดยการเข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เป็นจ�ำนวน 64,849 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.09 ของทุนช�ำระแล้วของ JustGroup โดยมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ
12 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
อนึ่ง JustGroup ประกอบธุรกิจให้บริการ Co-working space ส�ำหรับธุรกิจ Start-up จนถึงบริษัทขนาดใหญ่
ที่ต้องการพื้นที่ส�ำนักงานที่มีความยืดหยุ่น คุ้มค่ากว่าพื้นที่ส�ำนักงานให้เช่าทั่วไป
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจและนโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
แสนสิริมีบริษัทในกลุ่ม อันประกอบด้วยแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ตามที่แสดงไว้ ในแผนภาพ
โครงสร้างเงินลงทุนของกลุม่ บริษทั โดยแบ่งการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ในลักษณะการก�ำกับแบบรวมกลุม่ (Consolidated
Supervision) ซึ่งสามารถจ�ำแนกตามนโยบายการลงทุน ได้ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อันประกอบด้วย
ก. โครงการเพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม ส�ำหรับทุกกลุ่มลูกค้าทั้งในพื้นที่
		 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ นอกจากนี้ แสนสิรไิ ด้เปิดโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีต
		 ส�ำเร็จรูป (พรีคาสท์) เพื่อช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ อีกทางหนึ่งด้วย
ข. โครงการเพือ่ เช่า ในลักษณะของการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ในรูปแบบการขายสิทธิการเช่าให้แก่ลกู ค้า
		 นอกจากนี้ ยังมีธรุ กิจคอมมูนติ ี้ รีเทล ภายใต้ชอื่ “ฮาบิโตะ มอลล์” ซึง่ เป็นการเปิดให้รา้ นค้าและร้านอาหารเช่าพืน้ ที่
		 เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแสนสิริ

2. กลุ่มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งด�ำเนินธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร
•

ธุรกิจบริการด้านการบริหารและจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ทคี่ รอบคลุมบริการตัวแทนซือ้ -ขายอสังหาริมทรัพย์
(Brokerage Service) การบริหารด้านการขายโครงการ (Sales Management) บริการให้ค�ำปรึกษา
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Consultancy) และการบริหารและจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ (Property Management)

•

ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)

•

ธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)

•

กิจการโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินงานภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”

•

กิจการบริหารงานด้านบุคลากรให้กับโรงเรียนสาธิตพัฒนา

•

ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์ส�ำหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร

•
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ได้แก่

ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (Events Management) และงานวิวาห์ครบวงจร ทัง้ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ

3.   กลุ่มธุรกิจการลงทุน แสนสิริก�ำหนดแผนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้น
การลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแสนสิริที่มุ่งให้ความส�ำคัญกับการใช้ชีวิตในอนาคต ครอบคลุม
ทั้งแนวทางการด�ำเนินชีวิต การท�ำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ และการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ๆ
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

บจ. สิริพัฒน์ วัน

บจ. สิริ สมาร์ท ทู

บจ. สิริ สมาร์ท วัน

บจ. จิรภาส เรียลตี้

บจ. ปารณัท
พร็อพเพอร์ตี้

บจ. สิริวัฒนา โอลดิ้ง

บจ.เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

บจ. เอส.ยู.เอ็น.
แมเนจเม้นท์

บจ. ปภานัน

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ

บจ. แสนสิริ ไชน่า

บจ. เรด โลตัส
พร็อพเพอร์ตี้

บจ. พิวรรธนา

บจ. อาณาวรรธน์

บจ. ชนชัย

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

บจ. ไพร์ม แอเรีย 38

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวนที ทู

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวนที วัน

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวนที

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ไนน์ทีน

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง เอททีน

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง เซเว่นทีน

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ฟิฟทีน

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง โฟร์ทีน

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวลฟ์

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น

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

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป
(50:50)

ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์

70%
บจ.สิริ ทีเค วัน

บริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม
โตคิว คอร์ปอเรชั่น

โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

บมจ.แสนสิริ
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100%

100%

70%

100%

บจ.คิวอีดบั เบิล้ ยู
(ไทยแลนด์)
(ธุรกิจให้บริการจัดการ
กิจกรรมพิเศษต่างๆ
(Event Management)
และงานวิวาห์ครบวงจร
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)

บจ.คิวที ไลฟ์สไตล์
(ธุรกิจบริการที่ปรึกษา
ด้านไลฟ์สไตล์สำ� หรับบุคคล
และลูกค้าองค์กร)

บจ.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
(ธุรกิจตรวจสอบอาคาร)

บจ.พลัส พร็อพเพอร์ตี้
(ธุรกิจนายหน้า บริหารงานขาย บริหาร
และจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์)

บจ.พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ

บมจ.แสนสิริ

ธุรกิจโรงแรม

ธุ ร กิ จ บริ ก ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

100%

100%

บจ.ศูนย์บุคลากรสาธิต
พัฒนา

บจ.เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

กิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนา
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

13.04%

11.20%

100%

Winkontent AG
(“Monocle”)
(จัดตัง้ ตามกฎหมาย
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
(ธุรกิจหลักด้านสือ่ (Media))

บจ.สิ ริ เวนเจอร์ ส
(ลงทุ นในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
กั บ เทคโนโลยี การให้ บ ริ การ
ด้ านอสั ง หาริ ม ทรั พย์ )

90%

หมายเหตุ : *มูลค่าการลงทุนในการเข้าซือ้ หุน้ คิดเป็นจ�ำนวนเงิน
ประมาณ 58 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึง่ จะทยอยลงทุนเป็นคราว ๆ
จนเต็มมูลค่าการลงทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี

JustGroup Holding
Pte.Ltd.(“JustCo”)
(จัดตั้งตามกฎหมาย
ประเทศสิงคโปร์) (ให้บริการ
Co-working Space)

Sansiri Guernsey
(2015) Limited
(จัดตัง้ ตามกฎหมายประเทศ
Guernsey) (ธุรกิจพัฒนา
โครงการอลังหาริมทรัพย์
เพื่อขายและ/หรือเพื่อเช่า
ในประเทศอังกฤษ)

100%

6.09%

Sansiri Guernsey
(2009) Limited
(จัดตัง้ ตามกฎหมายประเทศ
Guernsey) (ธุรกิจพัฒนา
โครงการอลังหาริมทรัพย์
เพื่อขายและ/หรือเพื่อเช่า
ในประเทศอังกฤษ)

100%

Sansiri Global
Investment Pte. Ltd.
(Holding Company)
(จั ด ตั้ ง ตามกฎหมายประเทศสิ ง คโปร์ )

Standard
International, LLC
(“the Standard”)
(จัดตัง้ ตามกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
(ธุรกิจรับริหารกิจการโรงแรม
ร้านอาหารและการจองห้อง
พัก)

Flying Jamon Ltd.
(“Hostmaker”)
(จัดตัง้ ตามกฎหมาย
ประเทศอังกฤษและเวลส์)
(รับบริหารและจัดการ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การเช่า)

*

SANSIRI (US), INC

บมจ.แสนสิ ริ

ธุรกิจการลงทุน

(ข อ้ มูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 )

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ เพือ่ เสริมสร้างโอกาส ความมัน่ คง ผลตอบแทนระยะยาว และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดให้มนี โยบาย
การลงทุนดังต่อไปนี้
1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ด�ำเนินโครงการในลักษณะการลงทุนระยะยาว
2. สัดส่วนการลงทุนตามสัดส่วนขั้นต�่ำ ที่ท�ำให้บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

3. ไม่ลงทุนในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
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2) ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
- รายได้ค่าบริการธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จำ� แนกตามกลุม่ ธุรกิจตัง้ แต่ปี 2558-2560 มีดงั ต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ / บริการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย
- ประเภทบ้านเดี่ยว

- ประเภททาวน์เฮาส์

SIRI, AW,
PW, CC,
RED, NED,
PPS

ประจ�ำปีสิ้นสุด

ประจ�ำปีสิ้นสุด

2558

2559

2560

ล้านบาท

10,107

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

1,996

SIRI

-

- ประเภทคอนโดมิเนียม

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

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

- รายได้สทิ ธิการเช่าตัดบัญชี

ประจ�ำปีสิ้นสุด

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

- ประเภทมิกซ์

เพื่อให้เช่า
- รายได้จากโครงการเพือ่ เช่า
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อหุ้น
ด�ำเนินการ การถื
ของบริษัท
โดย
(ร้อยละ)

อหุ้น
ด�ำเนินการ การถื
ของบริ
ษัท
โดย
(ร้อยละ)

ผลิตภัณฑ์ / บริการ

ร้อยละ

ล้านบาท

26.3

9,616

ร้อยละ

ล้านบาท

28.0

11,401

SIRI, PW,
PLUS, QT,
TOUCH,
QEW

1,224

3.6

1,751

5.5

-

-

-

30

0.1

23,049

59.9

19,260

56.0

12,897

40.6

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

22

0.1

23

0.1

47

0.1

SUN, CC

100, 100

42

0.1

57

0.2

42

0.1

2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

9.5

4,368

13.8

4

0.0

57.0

0.2

86

0.3

304

0.8

302

0.9

293

0.9

48

0.1

104

0.3

213

0.7

98

0.3

110

0.3

136

0.4

- รายรับค่าเปลี่ยนสัญญาและยึดเงินจอง

215

0.6

95

0.3

31

0.1

-ก�ำไรจากการขายที่ดิน

964

2.5

134

0.4

253

0.8

46

0.1

14

0.0

-

-

128

0.3

126

0.4

208

0.7

38,455

100.0

34,395

100.0

31,757

100

- รายได้จากการขายวัสดุกอ่ สร้าง SIRI

-

- รายได้ค่าบริการอื่น

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

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

3) รายได้อื่น ๆ
- ดอกเบี้ยรับ

- รายได้อื่น

รวมรายได้
อัตราการเพิ่ม(ลด) ของรายได้ (%)

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

2559

3,273

-ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
-

2558

3.7

- รายรับค่าส่วนกลางหมู่บ้าน

5.2

ประจ�ำปีสิ้นสุด

1,432

ร้อยละ

35.9

-, 100,
100, 100,
100,
70

ประจ�ำปีสิ้นสุด

หมายเหตุ 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

30.2

(10.6)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประจ�ำปีสิ้นสุด

(7.7)

บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษทั ชนชัย จ�ำกัด
บริษทั พิวรรธนา จ�ำกัด
บริษทั อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
บริษทั เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษทั ปภานัน จ�ำกัด
บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเม น้ ท์ จ�ำกัด
บริษทั เอส.ยู.เอ็น แมเนจเม น้ ท์ จ�ำกัด
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
บริษทั ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
Sansiri Guernsey (2009) Limited
บริษทั ศูนย์บคุ ลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
บริษทั คิวที ไลฟ ์สไตล์ จ�ำกัด
บริษทั คิวอีดบั เบิล้ ยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
กลุม่ บริษทั แสนสิรมิ กี ารประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ อันได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2) ธุรกิจบริการ
อสังหาริมทรัพย์ (3) ธุรกิจการลงทุน ทั้งนี้ ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ประเภทผลิตภัณฑ์
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

ทาวน์เฮาส์ / ช็อปเฮาส์ /
โฮม ออฟฟิศ

คอนโดมิเนียม

>20.00 ล้านบาทต่อยูนิต

>7.10 ล้านบาทต่อยูนิต

>250,000 บาทต่อตรม.

1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า
แสนสิรมิ ธี รุ กิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ เช่าซึง่ ก่อให้เกิดรายรับอย่างต่อเนือ่ ง (Recurring Income) ได้แก่ โครงการ
ขายสิทธิการเช่า 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงการ ซัน สแควร์ สีลม ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ และโครงการบ้านแสนสิริ
ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัย นอกจากนี้ ยังมี “ฮาบิโตะ มอลล์” ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ รีเทล ตั้งอยู่ในบริเวณที 77 บนถนน
สุขุมวิท 77 โดยในฮาบิโตะ มอลล์มีร้านค้าและร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
แนวคิดใหม่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแสนสิริได้เป็นอย่างดี

สูง

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ส�ำหรับการขยายการพัฒนาโครงการไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยในจังหวัด
ที่ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าทีด่ ี แสนสิรจิ ะมีการลงทุนพัฒนาโครงการเพิม่ เติม อาทิ การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
“ดีคอนโด พิงค์”ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2560 แสนสิริยังได้พัฒนาโครงการในท�ำเลใหม่ ๆ ที่
เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโต อาทิ จังหวัดอยุธยา และจังหวัดนครปฐม เป็นต้น โดยได้พัฒนาโครงการ “อณาสิริ
อยุธยา” ซึ่งเป็นโครงการที่มีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ และโครงการคอนโดมิเนียม “ดีคอนโด ก�ำแพงแสน” ใน
จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ในปี 2560 แสนสิริเปิดตัวโครงการทั้งหมดรวม 14 โครงการ แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ�ำนวน 11 โครงการ และโครงการในต่างจังหวัดอีกจ�ำนวน 3 โครงการ

8.00 – 20.00 ล้านบาทต่อยูนิต

3.00 – 7.00 ล้านบาทต่อยูนิต

150,000 – 250,000 บาทต่อตรม.

ปานกลาง

2. ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ระดับราคา

แสนสิรพิ ฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ตา่ ง ๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ทงั้ บ้านเดีย่ ว
ทาวน์เฮาส์ ช็อปเฮาส์ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ของแสนสิริในทุกระดับราคา ยังคงคุณภาพตามมาตรฐานของแสนสิริ ในปี 2560 แสนสิริ
ได้เน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยแนวสูงที่เพิ่มขึ้น โดยได้เปิดตัวโครงการ
คอนโดมิเนียมทัง้ หมด 8 โครงการในหลากหลายพืน้ ทีแ่ ละหลากหลายระดับราคา มีมลู ค่าโครงการรวมกว่า 27,500 ล้านบาท

2.1 ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์
3.50 – 8.00 ล้านบาทต่อยูนิต

<3.00 ล้านบาทต่อยูนิต

<150,000 บาทต่อตรม.

ต�่ำ
CHA AM - H UA HIN

ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ด�ำเนินงานโดยบริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (“พลัส”) เป็นธุรกิจทีส่ ง่ เสริมกันกับ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายได้เป็นอย่างดี โดยนอกจากจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าด้วยบริการทีค่ รบวงจร
ยังเป็นแหล่งกระแสรายรับทีต่ อ่ เนือ่ งส�ำหรับแสนสิริ และเอือ้ อ�ำนวยให้แสนสิรสิ ามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เพือ่ น�ำมา
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป โดยธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย
3 บริการหลัก ได้แก่ (1) บริการตัวแทนซือ้ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริหารงานขายโครงการ (2) การบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทัง้ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การอยูอ่ าศัยและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานจ�ำนวน 188 โครงการ มีพนื้ ทีบ่ ริหารรวมทัง้ สิน้ 6.32 ล้านตารางเมตร
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และ (3) บริการให้ค�ำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งก่อนเริ่มและระหว่าง
การด�ำเนินโครงการ โดยครอบคลุมด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การส�ำรวจและศึกษาตลาด การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสอบอาคาร ซึ่งด�ำเนินงานโดย บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
2.2 ธุรกิจด้านการศึกษา
ปัจจุบัน แสนสิริประกอบกิจการโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้
จากกิจการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องแล้ว (Recurring Income) ยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ และสร้าง
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2.3 ธุรกิจโรงแรม
ปัจจุบัน แสนสิริมีธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ประกอบด้วย “โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น หัวหิน” ตั้งอยู่ที่
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีหอ้ งพักจ�ำนวน 46 ห้อง และ “โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชัน่ เขาใหญ่”
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีห้องพักจ�ำนวน 56 ห้อง
2.4 ธุรกิจบริการอื่น
ปัจจุบนั แสนสิรมิ ธี รุ กิจบริการอืน่ ได้แก่ ธุรกิจบริการทีป่ รึกษาด้านไลฟ์สไตล์ ส�ำหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร ซึง่ ด�ำเนินงาน
โดยบริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด และธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (Events Management) และ
งานวิวาห์ครบวงจร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งด�ำเนินงานโดยบริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

3. ธุรกิจการลงทุน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ในปี 2560 แสนสิรไิ ด้ขยายขอบเขตการลงทุนผ่านการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ โดยมุง่ เน้นไปยังกิจการทีน่ ำ� เสนอ
นวัตกรรมหรือไลฟ์สไตล์ใหม่ทเี่ หมาะกับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ ในด้านการท่องเทีย่ ว การท�ำงาน และการพักอาศัย
และเป็นกิจการที่มีแผนจะขยายตลาดเข้ามาในภูมิภาคเอเชียในอนาคต โดยกิจการที่แสนสิริได้เข้าไปร่วมลงทุนมีดังนี้
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•

เดอะ สแตนดาร์ด (The Standard): ธุรกิจโรงแรมแบบบูทิค มุ่งเน้นในการน�ำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่
ส�ำหรับผู้เข้าพัก ซึ่งมีโรงแรมในเครือ 5 แห่ง ในนิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส และไมอามี่

•

วันไนท์ (One night): ธุรกิจแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมรูปแบบใหม่ ที่เน้นการจองในวันเข้าพัก

•

โฮสท์เมกเกอร์ (Hostmaker): ธุรกิจการให้บริการจองที่พักและเช่าที่พักอาศัย ซึ่งเน้นการอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ ให้เช่า

•

จัสท์โค (JustCo): ธุรกิจ Co-working Space หรือบริการให้เช่าพื้นที่ท�ำงานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

•

ฟาร์มเชล์ฟ (Farmshelf): ธุรกิจทีน่ ำ� เสนอนวัตกรรมใหม่ในการเพาะปลูกแบบอัตโนมัตใิ นพืน้ ทีจ่ ำ� กัด และสามารถ
ควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ

•

โมโนเคิล (Monocle): ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลระดับโลก ซึ่งมีธุรกิจครอบคลุมทั้งด้านสิ่งพิมพ์ออนไลน์
วิทยุ ภาพยนตร์ รีเทล และธุรกิจบริการ โดยแสนสิริและโมโนเคิล มีแผนที่จะพัฒนาโครงการที่พักอาศัยแบบ
Mixed-use ร่วมกัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
1. การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ
ในการคัดเลือกท�ำเลทีด่ นิ ส�ำหรับพัฒนาโครงการ แสนสิรมิ ฝี า่ ยพัฒนาธุรกิจเป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาทีด่ นิ ซึง่ มี
แหล่งข้อมูลจากเครือข่ายนายหน้า บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด และการส�ำรวจโดยทีมงานพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้
เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้เพิ่มช่องทางในการเปิดรับข้อมูลที่ดินผ่านการติดต่อ
ทางเว็บไซต์ของแสนสิริ รวมไปถึงการติดต่อผ่านระบบ Call Centre นอกจากนี้ ทางแสนสิริยังเปิดรับข้อมูลที่ดินจาก
นายหน้าทัว่ ไป ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงและเชือ่ ถือได้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการมองหาทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสมในการ
พัฒนาโครงการตามนโยบายของบริษทั และมีการจัดเก็บข้อมูลนายหน้าไว้เพือ่ ความรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม โดย
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผูว้ เิ คราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการผ่านการท�ำงานร่วมกันกับฝ่ายอืน่ ๆ
ได้แก่ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ส�ำนักกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการและฝ่ายการตลาด
เพือ่ วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสมกับท�ำเลทีต่ งั้ นัน้ ๆ เช่น บ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม
หรืออาคารพาณิชย์ โดยฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และส�ำนักกฎหมาย จะพิจารณาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย เช่น การก�ำหนด
ความสูงของอาคาร ระยะห่างของโครงการจากถนน (Set back) เป็นต้น ส่วนฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะพิจารณาลักษณะ
ทีด่ นิ ณ ท�ำเลทีก่ ำ� หนด ให้มกี ารจัดวางผังโครงการทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ทางกฎหมาย และฝ่ายพัฒนา
โครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างโครงการ การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจากผังโครงการที่
ก�ำหนด นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจ�ำเป็นต้องประมาณการยอดขายโดยใช้ขอ้ มูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการ
ตลาดหรือการส�ำรวจตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นย�ำในการคาดการณ์และก�ำหนดราคาขายให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน

2. การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แสนสิรมิ ขี นั้ ตอนในการจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้างทีโ่ ปร่งใสและรัดกุม เพือ่ ให้ ได้ราคาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ภายใต้มาตรฐานสูงตาม
ที่ก�ำหนดไว้ โดยในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แสนสิริจัดให้มีการประมูลราคาขายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องตกแต่ง
หลายรายการ ผ่านการเปิดซองประมูลและผ่านระบบการประมูลออนไลน์ (E-Auction) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
ราคาและคุณภาพได้ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรงในปริมาณมาก ท�ำให้แสนสิริได้รับประโยชน์จากการ
ประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้ แสนสิรยิ งั มีแผนรองรับความผันผวนของราคาวัสดุกอ่ สร้างอย่างรัดกุม โดยก�ำหนดราคา
ส่งมอบล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความผันผวนของราคา และก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า
ในแต่ละหมวดที่ส�ำคัญอย่างใกล้ชิด
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ผลประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ เนื่องจากโรงเรียนสาธิตพัฒนาตั้งอยู่ใกล้
บริเวณโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริหลายแห่ง

ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริจะท�ำการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 60 ของต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริจะท�ำการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบาง
รายการทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดเอง และจะว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างเพียงรายเดียว โดยท�ำสัญญา
การก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ แสนสิริยังให้ความส�ำคัญอย่าง
มากกับการควบคุมคุณภาพ โดยแสนสิริมีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมิน
ก�ำลังการผลิตและศักยภาพในการจัดหาวัตถุดบิ ในราคาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูค้ า้ จะสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตาม
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3. การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
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การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดีได้ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ แสนสิริ
คัดเลือกผูร้ บั เหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น ประกอบกับความสามารถของผูร้ บั เหมาในการด�ำเนินงานภายใต้
งบประมาณและมาตรฐานทีแ่ สนสิรกิ ำ� หนด ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์ แสนสิรจิ ดั หาผูร้ บั เหมา
รายย่อยหลายรายในการด�ำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างให้
ตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริว่าจ้างผู้รับเหมา
เพียงรายเดียวและท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ท�ำให้แสนสิริสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ แสนสิริยังมีระบบในการควบคุมการด�ำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด และมีระบบการ
ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย ปัจจุบันแสนสิริมีผู้รับเหมาที่มีศักยภาพสูงและสามารถปฏิบัติงาน
ตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดมากกว่า 75 ราย

4. เทคโนโลยีในการก่อสร้าง
แสนสิริน�ำเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบผนังคอนกรีตส�ำเร็จรูป (ระบบพรีคาสท์) มาใช้ ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยว
และทาวน์เฮาส์หลายโครงการ จากจุดเด่นหลายด้านที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ปัจจุบัน ได้ขยายการใช้งานไปยังผนังภายนอกของโครงการคอนโดมิเนียม และมีแผนขยายการใช้งานในอนาคต
ครอบคลุมไปยังทุกชิ้นส่วนของอาคารในโครงการคอนโดมิเนียม ตั้งแต่ผนังภายนอก ผนังภายใน บันได และห้องน�้ำ

ในอีกทางหนึ่ง การลดระยะเวลาและความผิดพลาดที่เกิดจากหน่วยงานประมาณราคาในกระบวนการประมาณราคา
ต้นทุนถือเป็นประโยชน์สำ� คัญหนึง่ ที่ได้รบั จากการน�ำระบบ BIM มาใช้ เป็นต้น ส�ำหรับข้อมูลของแบบก่อสร้างในรูปแบบ
ดิจทิ ลั ยังสามารถน�ำไปใช้ ในการพัฒนากระบวนการผลิต การขนส่ง และการควบคุมคุณภาพในการผลิตระบบโครงสร้าง
อาคารคอนกรีตส�ำเร็จรูป ภายใต้แนวคิดของ Industry 4.0 ซึง่ จะมีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ผสมผสาน
กับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปแสนสิริ ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว โดยใช้ซอฟท์แวร์ในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) กับ
แต่ละส่วนงานภายในโรงงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั การผลิตระบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตส�ำเร็จรูปให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป
นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปแสนสิรยิ งั คงสรรหานวัตกรรมอืน่
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง เพือ่ ให้สามารถส่งมอบบ้านทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อลูกค้า แสนสิรไิ ด้พฒ
ั นาระบบรอยต่อทีจ่ ะ
ป้องกันความเสี่ยงจากน�้ำรั่วเข้าบ้านทุกจุด โดยท�ำการทดลองผ่านการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านอืน่ ๆ โดยมุง่ หวังให้เกิดเป็นแนวทางในการก่อสร้างบ้านทีด่ ี และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยและสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทีส่ ำ� คัญคือ การระบายน�ำ้ เสีย
ของโครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบท�ำให้เกิดน�้ำเสียต่อแหล่งน�้ำสาธารณะได้ หากโครงการไม่มีระบบการบ�ำบัดน�้ำเสียที่ดี
และมีมาตรฐานเพียงพอ ทั้งนี้ แสนสิริได้จัดให้มีระบบการก�ำจัดน�้ำเสียในบ้านแต่ละหลังที่สร้างขึ้น โดยน�้ำเสียจากบ้าน
แต่ละหลังจะได้รับการบ�ำบัดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางสาธารณะ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อแหล่งน�้ำสาธารณะ
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มาตรฐาน ตามปริมาณทีก่ ำ� หนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด โดยจะท�ำการประเมินผลงานของผูค้ า้
แต่ละรายทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ค้ารายนั้นยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนดไว้และมีการให้
รางวัลแก่คู่ค้าที่มีผลการท�ำงานที่มีคุณภาพดี เพื่อสนับสนุนงานด้านคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ แสนสิริได้น�ำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) ซึ่งเป็นกระบวนการออกแบบอาคาร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องและถูกต้องมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม
วิศวกรรม และการก่อสร้าง โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงาน ออกแบบ ก่อสร้าง จนถึงการบริหารอาคาร
และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จได้เป็นอย่างดี โดยที่เทคโนโลยี Building Information
Modeling (BIM) จะเข้ามาช่วยจัดการในกระบวนการออกแบบของทัง้ โครงการแนวราบและโครงการแนวสูง เพือ่ ยกระดับ
สินค้าและบริการของแสนสิริให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปแสนสิรินั้น ได้ด�ำเนินการน�ำระบบ BIM เข้ามาใช้ ในกระบวนการออกแบบ
โครงสร้าง โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ท�ำให้แสนสิริได้รับประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ การสื่อสาร
โดยใช้ข้อมูล 3 มิติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างได้ดยี งิ่ ขึน้ ช่วยลดระยะเวลาในการเขียนแบบ ส่งผลให้ลดระยะเวลาโดยรวมในการพัฒนาโครงการได้ นอกจากนี้
ยังช่วยลดความผิดพลาดของแบบก่อสร้างทีเ่ กิดจากผูอ้ อกแบบเอง ซึง่ ความผิดพลาดของแบบก่อสร้างจะส่งผลต่อเนือ่ ง
ไปยั ง กระบวนการก่ อ สร้ า ง การน� ำ ระบบ BIM เข้ า มาใช้ จึ ง ช่ ว ยลดความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า งได้
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การตลาดและ
ภาวะการแข่งขัน

การตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ

ปี 2560 ยังคงเป็นปีที่แสนสิริให้ความส�ำคัญกับตลาดต่างชาติเป็นอย่างมาก แสนสิริได้ท�ำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ ได้เปิดขายโครงการในต่างประเทศหลายประเทศพร้อมกัน (Global
Launch) รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดกับลูกค้าต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับสถานทูตไทยประจ�ำ
ประเทศสิงคโปร์จัดงาน “The Finest Thai” ณ สถานทูต เพื่อน�ำเสนอแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์ ไทยระดับพรีเมียม
เป็นการยกระดับแบรนด์ ไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทย ถือเป็นการต่อยอดความส�ำเร็จในการจัดงาน
ไลฟ์สไตล์เฟสติวลั ครัง้ แรกของแสนสิรใิ นต่างประเทศนอกจากนี้ เพือ่ เป็นการสร้างศักยภาพในการเข้าถึงตลาดจีน ซึง่ ถือเป็น
ตลาดต่างชาติขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว แสนสิรไิ ด้ประกาศความร่วมมือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Luen Thai (ลุนไทย)
กลุ่มธุรกิจรายใหญ่ในจีน เพื่อขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไทยในตลาดจีน โดยเปิดส�ำนักงานขาย 4 แห่งในหัวเมืองใหญ่
ของประเทศจีน ได้แก่ ปักกิง่ เซีย่ งไฮ้ เสินเจิน้ และกวางโจว โดยอาศัยจุดแข็งของ Luen Thai ทีเ่ ป็นกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่และ
มีชอื่ เสียงครอบคลุมธุรกิจค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ การประมง การท่องเทีย่ ว โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนในตลาดประเทศจีน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ช่วยส่งต่อฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และเข้าถึงสื่อที่กลุ่มลูกค้าจีนให้
ความนิยม ด้านแสนสิริน�ำเสนอจุดแข็งในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพในระดับสากล โดยจะเป็นศูนย์กลางใน
การประสานงานธุรกิจกับตัวแทนจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ท้องถิ่น (Local Property Agents) ในแต่ละเมือง รวมถึง
การสนับสนุนกิจกรรมโรดโชว์ที่จะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อน�ำเสนอศักยภาพและความหลากหลายของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านการตลาดในปี 2560 ยังคงใช้ความส�ำเร็จของแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและเชื่อมั่นจากลูกค้ามา
ต่อยอดในการออกโครงการใหม่ เช่น การสานต่อความส�ำเร็จของโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “เดอะ โมนูเมนต์”
และ “เดอะ ไลน์” ภายใต้บริษัทร่วมทุนกับบีทีเอส หรือคอนโดมิเนียมแบรนด์ “เฮาส์” (HAUS) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก
ทั้งจากลูกค้าคนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะลูกค้าชาวญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์จากการเป็นคอนโดมิเนียมที่ตอบโจทย์การ
อยู่อาศัยเป็นอย่างดี

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ปี 2560 เป็นปีที่แสนสิริมีความเคลื่อนไหวด้านการตลาดที่น่าสนใจหลากหลายด้าน ช่วงเริ่มต้นปี 2560 แสนสิริได้ประกาศ
ร่วมทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้ง Venture Capital ในชื่อ บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (SIRI
VENTURES Co., Ltd.) เพื่อมองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจประเภท “Property Technology” ที่มีความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทแสนสิริ และจะมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจหลักของแสนสิริให้มีประสิทธิภาพและ
มีความคล่องตัวยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ แสนสิรยิ งั มองหาโอกาสและนวัตกรรมทีส่ ง่ เสริมธุรกิจ รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจใหม่ ๆ
เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง โดยได้มีการท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพ (Start up) ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและ
คัดเลือกบางรายที่มีแนวคิดธุรกิจน่าสนใจ เพื่อน�ำมาพัฒนาให้เป็นรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในช่วงปลายปี 2560 แสนสิริได้ประกาศการลงทุนโดยเข้าไปร่วมถือหุ้นใน 6 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ชั้นน�ำของ
โลก ซึ่งเป็นการขยายฐานการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อสร้างพันธมิตรในธุรกิจที่หลากหลาย โดยเลือก 6 ธุรกิจที่มีแนวโน้ม
เติบโตสูงในตลาดโลกและมีแผนที่จะขยายธุรกิจมายังภูมิภาคเอเชีย โดยการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ ใน
ต่างประเทศ จะท�ำให้แสนสิรสิ ามารถขยายธุรกิจสูต่ ลาดโลก มีโอกาสในการสร้างรายได้ ใหม่ ๆ จากธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ ง
กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และอาศัยพันธมิตรในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไปพร้อม ๆ กัน
เพื่อตอกย�้ำการก้าวสู่การเป็นโกลบอลแบรนด์ของแสนสิริ

59

ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

สรุปสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2560

ในปี 2560 มีการขยายการพัฒนาโครงการไปในทุกระดับราคาและขยายพื้นที่ไปในวงกว้างมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงลูกค้ากลุม่ ใหม่ ๆ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ยงั คงครองส่วนแบ่งการตลาด มีการร่วมทุนกับต่างชาติมากขึน้ ส�ำหรับตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ไทยยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ด้านการคมนาคมของ
ภาครัฐทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับการขยายเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมเติบโต
ดีขนึ้ อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยเฉพาะกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยหรือกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระ ส่งผลให้อตั ราการปฏิเสธสินเชือ่ ยังคงอยูใ่ นระดับสูง ส�ำหรับกลุม่ ผูซ้ อื้ เพือ่ เก็งก�ำไรหรือลงทุนมีแนวโน้มลดลงจากราคา
อสังหาริมทรัพย์ที่ปรับสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การปล่อยเช่าเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากมียูนิตเสนอขายคงเหลือและยูนิตที่
เสนอขายใหม่ในตลาดเป็นจ�ำนวนมาก

สถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยว
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จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย จ�ำนวนยูนิตขายได้ และร้อยละของยูนิตขายได้ในตลาดบ้านเดี่ยว
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ส�ำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวดีขนึ้ กว่าปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากมีปจั จัยสนับสนุนหลายประการ
อาทิ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ การลงทุนในโครงการของภาครัฐเริ่มเป็น
รูปธรรมมากขึน้ มีการประมูลและเริม่ ทยอยก่อสร้างในหลายโครงการ เกิดเงินทุนไหลเวียนเข้าสูร่ ะบบเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า
(Central Business District) ประกอบกับการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ท�ำให้ผู้ประกอบการ
ยังจ�ำเป็นต้องเปิดโครงการในท�ำเลศักยภาพใหม่ ๆ เพือ่ สร้างยอดรับรูร้ ายได้เข้าสูธ่ รุ กิจ ถึงแม้วา่ ในบางท�ำเลจะมียนู ติ เสนอขาย
คงค้างสะสมอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการระบายสินค้าออกไปนานขึ้นก็ตาม
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จ�ำนวนยูนติ เสนอขายและร้อยละของยูนติ ทีข่ ายได้ โครงการบ้านเดีย่ วในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งตามระดับราคา
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ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมด 30,077 ยูนิต เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2560 และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจาก
การก่อสร้างคมนาคมทีห่ ลากหลายทัง้ รถไฟฟ้า ทางด่วน และโครงการมอเตอร์เวย์ เช่น เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี ท�ำให้มคี วาม
ต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะท�ำเลแนวเขตปริมณฑลทีใ่ กล้ทางด่วนหรือวงแหวน ทัง้ นี้ พืน้ ทีท่ างทิศตะวันตก มียนู ติ
เสนอขายรวมสูงสุด ส�ำหรับจ�ำนวนยูนติ เสนอขายตามระดับราคาในช่วงครึง่ หลังของปี 2560 พบว่า ทาวน์เฮาส์ระดับราคา 1.202.99 ล้านบาทยังคงเป็นสัดส่วนที่มีการขายเสนอขายสูงสุดที่ร้อยละ 67 ในขณะที่ ไม่พบการเสนอขายทาวน์เฮาส์
ระดับราคาต�่ำกว่า 1.20 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ท�ำให้การพัฒนาทาวน์เฮาส์ระดับราคาดังกล่าว
เป็นไปได้ยากขึ้น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
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จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย จ�ำนวนยูนิตขายได้ และร้อยละของยูนิตขายได้ ในตลาดทาวน์เฮาส์
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สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์

20,000

1,319
1,101
1,111

สถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยวยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว คาดการณ์ว่าจะมีผลต่อเนื่องจนถึงปี 2561 จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย
คงค้างทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวน 10,143 ยูนติ คาดว่าจะต้องใช้เวลาดูดซับประมาณ 11 เดือน ทัง้ นี้ คาดการณ์วา่ จะมียนู ติ เสนอขายใหม่
เข้าสู่ตลาดไม่ต�่ำกว่า 7,000 ยูนิต โดยคาดว่าจะเน้นการลงทุนในบ้านเดี่ยวระดับราคา 5.00-9.99 ล้านบาท
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493
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ส�ำหรับยอดขายบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ลดลงร้อยละ 11 จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 และลดลงร้อยละ
26 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า โดยมีจำ� นวนยูนติ ขายได้ทงั้ สิน้ 5,215 ยูนติ คิดเป็นร้อยละ 34 ของจ�ำนวนยูนติ เสนอขาย
ทั้งหมด เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับต�่ำ ประกอบกับสถาบันการเงินยังคงมีความเข้มงวด
ในการปล่อยสินเชื่อกับบางกลุ่มรายได้ ถึงแม้ว่าระดับหนี้ภาคครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ รูปแบบการใช้ชีวิต
ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องการที่อยู่อาศัยใกล้เมืองหรือใกล้ศูนย์กลางธุรกิจ เป็นผลให้ความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวลดลง
อย่างไรก็ดี บ้านเดีย่ วในระดับราคา 20.00-29.99 ล้านบาทและราคา 1.00-2.99 ล้านบาท ยังเป็นกลุม่ ราคาทีม่ ยี อดขายเพิม่ ขึน้

จ�ำนวนยูนติ เสนอขายและร้อยละของยูนติ ทีข่ ายได้ โครงการทาวน์เฮาส์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามระดับราคา

ร้อยละ

ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดบ้านเดีย่ วในช่วงครึง่ หลังของปี 2560 มีจำ� นวนยูนติ เสนอขาย 15,358 ยูนติ ลดลงทีร่ อ้ ยละ 9 จาก
ครึ่งปีแรก และลดลงที่ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย
ยังคงค้างอยูใ่ นตลาดเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ผปู้ ระกอบการชะลอการเปิดเฟสใหม่หรือโครงการใหม่หลายโครงการ ประกอบกับ
ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวอาจยังไม่ตอบโจทย์มากนัก ท�ำให้ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยลดลง โดยอัตราการขายเฉลี่ย
ต่อเดือนปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.07 ยูนิตต่อเดือนต่อโครงการ จากเดิมอยู่ที่ 2.88 ยูนิตต่อเดือนต่อโครงการ ทั้งนี้ จ�ำนวนยูนิต
เสนอขายโดยรวมในหลายพืน้ ทีล่ ดลง ยกเว้น ในโซนตะวันออกเฉียงเหนือและโซนตะวันตก เป็นผลมาจากการพัฒนารถไฟฟ้า
มีความก้าวหน้ามากขึน้ และในโซนตะวันตกจะมีการคมนาคมทีห่ ลากหลายขึน้ ในอนาคต อย่างไรก็ดี บ้านเดีย่ วในระดับราคา
3.00-4.99 ล้านบาท ยังคงเป็นยูนิตที่มีการเสนอขายเป็นสัดส่วนมากที่สุดในตลาด

ส�ำหรับยอดขายทาวน์เฮาส์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 มีจ�ำนวน 13,710 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากครึ่งแรกของปี 2560
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 46 ของจ�ำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมด
เป็นผลมาจากเศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มดีขนึ้ จากปีกอ่ น การพัฒนาเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ เริม่ เป็นรูปธรรมมากขึน้ ประกอบกับ
ความต้องการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในราคาที่ไม่สงู นักและมีทำ� เลทีด่ ใี นการพักอาศัย ทาวน์เฮาส์จงึ เป็นตัวเลือกส�ำคัญในปัจจุบนั ทัง้ นี้
พื้นที่ทางทิศใต้มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 79 ด้านยอดขายทาวน์เฮาส์แบ่งตามระดับราคา พบว่า ทาวน์เฮาส์ระดับราคา
1.20-2.99 ล้านบาทและราคา 3.00-4.99 ล้านบาทยังคงมียอดขายสูงสุดในตลาด สอดคล้องไปกับจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย
ในตลาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ส�ำหรับจ�ำนวนยูนติ เสนอขายคงค้างในปัจจุบนั มีจำ� นวนกว่า 16,000 ยูนติ คาดการณ์วา่ จะใช้เวลาในการดูดซับประมาณ 5 เดือน
และคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 จะมีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายใหม่เข้าตลาดอีกประมาณ 14,000 ยูนิต ซึ่งจะท�ำให้
เกิดการแข่งขันในตลาดทาวน์เฮาส์ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนทั้งเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เริ่มให้ความสนใจในที่อยู่อาศัยแนวราบใกล้รถไฟฟ้าย่านรอบนอกหรือที่อยู่ใกล้ตัวเมืองในราคาที่ ไม่สูงนัก
ทาวน์เฮาส์จึงยังคงมีความน่าสนใจ และคาดการณ์ว่าความต้องการที่อยู่อาศัยทาวน์เฮาส์จะขยายตัวสูงกว่าในปัจจุบัน
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สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียม

ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงครึ่งแรกของ
ปี 2560 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 104,936 บาทต่อตารางเมตร โดยโครงการ
เสนอขายใหม่ในพืน้ ทีเ่ พลินจิต-ชิดลม มีการเพิม่ ขึน้ ของราคาขายสูงสุดมาอยูท่ ี่ 258,957 บาทต่อตารางเมตร รองลงมาได้แก่
พื้นที่รามค�ำแหงและพระราม 2 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ คอนโดมิเนียมในกลุ่มราคา 70,000-99,999 บาทต่อตารางเมตร ยังคง
เป็นกลุ่มที่มีการเสนอขายเป็นส่วนใหญ่

91,826

จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย จ�ำนวนยูนิตขายได้ และร้อยละของยูนิตขายได้ ในตลาดคอนโดมิเนียม
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ในด้านยอดขายโดยรวมของตลาดคอนโดมิเนียมในครึ่งหลังของปี 2560 มีจ�ำนวน 38,763 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 32
เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2560 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในโซนชั้นกลาง
ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่พญาไท พระราม 3 และรัชดาภิเษก มีจ�ำนวนยอดขายได้เติบโตสูงสุด ในด้านยอดขายแบ่งตามกลุ่ม
ระดับราคา พบว่า ยอดขายเพิ่มขึ้นในเกือบทุกช่วงราคา เป็นผลมาจากทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และหนี้ครัวเรือนที่มี
แนวโน้มลดลง ยกเว้นในช่วงราคาน้อยกว่า 50,000 บาทต่อตารางเมตรและช่วงราคามากกว่า 399,999 บาทต่อตารางเมตร
ที่มียอดขายลดลงร้อยละ 18 และร้อยละ 65 ตามล�ำดับ

ร้อยละ
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ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 คาดการณ์ว่าจะยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการลงทุนทั้งในส่วนของผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งใน
อนาคตยังมีการปรับผังเมืองในกรุงเทพมหานคร ท�ำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ มากขึน้ ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจาก
การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน ในอนาคตคาดการณ์วา่ จะมีคอนโดมิเนียมในรูปแบบใหม่ ๆ เพิม่ มากขึน้ อาทิ โครงการมิกซ์ยสู
คอนโดมิเนียมส�ำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงจะมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ในโครงการอีกด้วย
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จ�ำนวนยูนติ เสนอขายและร้อยละของยูนติ ทีข่ ายได้ โครงการคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามระดับราคา
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ยูนิตเสนอขาย ครึ่งปีหลัง 2559
ยูนิตเสนอขาย ครึ่งปีแรก 2560
ยูนิตเสนอขาย ครึ่งปีหลัง 2560

ร้อยละของยูนิตขายได้ ครึ่งปีหลัง 2559
ร้อยละของยูนิตขายได้ ครึ่งปีแรก 2560
ร้อยละของยูนิตขายได้ ครึ่งปีหลัง 2560
ที่มา : ฝ า่ ยวิจยั และพัฒนา บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายคอนโดมิเนียมอยู่ที่ 91,826
ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากช่วงครึ่งแรกของปี 2560 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้น
จากกลุ่มคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ล่างในโซนชั้นกลาง ได้แก่ พื้นที่พญาไทและรัชดาภิเษก ในด้านราคาขายเฉลี่ย
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1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ส�ำหรับการเลือกซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาโครงการทัง้ โครงการบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม แสนสิรไิ ด้เลือกซือ้ ทีด่ นิ
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงเหมาะแก่การพัฒนาในราคาทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในปีทผี่ า่ นมา แสนสิริ
จะเลือกท�ำเลที่อยู่ใจกลางเมือง ตามเส้นทางแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยพิจารณาทั้งเส้นทางที่
เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว และขยายออกไปยังท�ำเลในเส้นทางที่จะเปิดบริการต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะท�ำเลสถานี
ทีเ่ ป็นจุดเชือ่ มต่อของรถไฟฟ้าหลายสาย รวมไปถึงย่านชุมชนและเมืองส�ำคัญต่าง ๆ ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดีย่ ว
และทาวน์เฮาส์ แสนสิรใิ ห้ความส�ำคัญเรือ่ งการอยูอ่ าศัยอย่างสะดวกสบาย และการเดินทางทีค่ ล่องตัวในชีวติ ประจ�ำวัน
แสนสิริจึงจัดหาที่ดินในบริเวณที่สามารถเดินทางเข้าถึงใจกลางเมืองและแหล่งงานได้อย่างสะดวก
อย่างไรก็ดี แสนสิริยังคงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาที่ดินมาพัฒนาโครงการได้เพียงพอกับเป้าหมาย ซึ่งเป็น
ผลจากราคาที่ดินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การขาดแคลนที่ดินในท�ำเลย่านธุรกิจ และการแข่งขันที่สูงขึ้น
ของกลุ่มผู้ประกอบการ แสนสิริได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีนโยบายที่จะซื้อที่ดินเก็บส�ำหรับที่ดินที่มีแนวโน้มจะ
ปรับราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ดิน โดยจะน�ำมาพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและ
ทาวน์เฮาส์ภายในระยะเวลา 2-3 ปี และน�ำมาพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมภายในระยะเวลา 1-3 ปี นอกจากนี้
แสนสิริได้สร้างเครือข่ายนายหน้าสรรหาที่ดิน ทั้งนายหน้าบุคคลและนายหน้าบริษัท ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด รวมถึงนายหน้าท้องถิ่น ซึ่งจะมีความเข้าใจในพื้นที่ได้ดี และเพื่อเปิดโอกาสให้นายหน้าและผู้ประสงค์
จะขายทีด่ นิ อืน่ ๆ สามารถติดต่อกับแสนสิรไิ ด้ โดยตรง แสนสิรไิ ด้เปิดช่องทางการรับข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของแสนสิริ
(www.sansiri.com) และทาง Call Centre หมายเลข 1685 อีกด้วย นอกจากนี้ แสนสิรยิ งั มี “บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้
จ�ำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีประสิทธิภาพและถือเป็นฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ส�ำคัญ ด�ำเนินงานทั้งในด้าน
การขายและการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำงานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
แสนสิริในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอสังหาริมทรัพย์

2. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างเฉลีย่ ปี 2560 สูงขึน้ ร้อยละ 3.0 จากปี 2559 (ทีม่ า: ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
เป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กราคาสูงขึ้นร้อยละ 10.1 เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
ได้แก่ แร่เหล็ก บิลเล็ต และเศษเหล็ก ประกอบกับราคาเหล็กในตลาดโลกปีนี้เติบโตจากราคาที่ต�่ำมากในปีที่ผ่านมา
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ ไม้ราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.4 เนื่องจากราคาน�ำเข้าไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ในขณะทีห่ มวดซีเมนต์ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 3.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตปรับสูงขึน้ ร้อยละ 2.7 เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้
ของต้นทุนวัตถุดิบตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับความต้องการใช้ ในการปรับปรุงระบบการ
ระบายน�ำ้ เพิม่ ขึน้ หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ได้แก่ อลูมเิ นียมแผ่นเรียบ อลูมเิ นียมเส้น วงกบอลูมเิ นียมปรับสูงขึน้ ร้อยละ
1.3 ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ เกิดจากการเข้มงวดน�ำ้ หนักการบรรทุกระหว่างการขนส่ง และความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ใช้ทดแทนไม้
ส�ำหรับราคายางมะตอยปรับสูงขึน้ ตามราคาน�ำ้ มันดิบเช่นเดียวกัน ในขณะทีห่ มวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดกระเบือ้ ง
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และหมวดวัสดุฉาบผิวมีดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.4 ร้อยละ 1.3 และ ร้อยละ 0.1 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ดี วัสดุก่อสร้าง
ดังกล่าว ล้วนเป็นวัตถุดบิ หลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดังนัน้ การเพิม่ ขึน้ ของราคาวัสดุกอ่ สร้างและความ
ผันผวนของราคา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการของแสนสิริ
แสนสิริได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยในส่วนของการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แสนสิริจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางรายการจาก
ผูผ้ ลิตโดยตรง โดยจัดให้มกี ารประกวดราคา เพือ่ เปรียบเทียบคุณภาพ มีการทดสอบคุณภาพวัสดุ เลือกราคาทีเ่ หมาะสม
ที่สดุ และก�ำหนดราคาส่งมอบวัสดุกอ่ สร้างไว้ลว่ งหน้า เพือ่ ลดความเสี่ยงจากการเพิม่ ขึ้นของราคาวัสดุกอ่ สร้าง รวมทั้ง
การหาพันธมิตรทางการค้าทีม่ ากขึน้ เพือ่ รองรับการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ ทัง้ นี้ แสนสิรไิ ด้รบั ประโยชน์จากการสัง่
ซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณมาก (Economies of Scale) ท�ำให้มีอ�ำนาจต่อรองกับผู้ผลิตในการก�ำหนดราคามากขึ้น
ส�ำหรับโครงการบ้านเดีย่ วและโครงการทาวน์เฮาส์ การจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง เช่น เสาเข็ม หลังคา อลูมเิ นียม เป็นต้น คิดเป็น
สัดส่วนมากถึงร้อยละ 45 ของต้นทุนค่าก่อสร้างทัง้ หมด รวมทัง้ ได้ ใช้วธิ เี ดียวกันนีใ้ นการจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้างหลายรายการ
ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียมด้วยเช่นกัน เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ชุดครัว เป็นต้น ส�ำหรับส่วนงาน
โครงสร้างของโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวและท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
(Turnkey Construction Contract) ส่งผลให้แสนสิรสิ ามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ แสนสิรยิ งั จัดให้มหี น่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ลและติดตามการเปลีย่ นแปลงของราคาวัสดุกอ่ สร้างในหมวดทีส่ ำ� คัญ ๆ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีมาตรการรองรับราคาวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที รวมถึงจัดให้มีการเจรจา
ต่อรองราคาส่งมอบกับคู่ค้าอีกครั้ง หากราคาวัสดุก่อสร้างในท้องตลาดปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ด้วยชื่อเสียง
และประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจของแสนสิริ รวมทั้งการเป็นคู่ค้าที่ดีกับผู้ผลิตมาตลอด ท�ำให้แสนสิริได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ผลิตเป็นอย่างดี
ยิ่งไปกว่านั้น แสนสิริยังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการควบคุมคุณภาพ โดยแสนสิริมีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ผลิตและ
ผูค้ า้ รายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมินก�ำลังผลิตและศักยภาพในการจัดหาวัตถุดบิ ในราคาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
ผูค้ า้ จะสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามมาตรฐาน ตามปริมาณที่กำ� หนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำ� หนด
โดยจะท�ำการประเมินผลงานของผู้ค้าแต่ละรายทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ค้ารายนั้นยังคงปฏิบัติตาม
มาตรฐานทีแ่ สนสิรกิ ำ� หนดไว้และมีการให้รางวัลแก่คคู่ า้ ทีม่ ผี ลการท�ำงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ี เพือ่ สนับสนุนงานด้านคุณภาพ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา
ปัจจุบนั แสนสิรแิ ละบริษทั ในเครือมีโครงการบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียมทีอ่ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง
เป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้แสนสิริมีความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาผู้รับเหมามาด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนงานทีก่ ำ� หนด ตลอดจนการขาดแคลนแรงงานทีม่ ฝี มี อื ซึง่ มีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้างทีอ่ าจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของแสนสิริ อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการจัดหาผูร้ บั เหมาในการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยในล�ำดับต่อไป ปัจจุบนั แสนสิรใิ ช้ “ระบบการ
ก่อสร้างแบบพรีคาสท์” (Precast Construction) ซึ่งจะใช้ผนังและชิ้นงานส�ำเร็จรูปซึ่งผลิตจากโรงงานมาประกอบ
ท�ำให้แสนสิริสามารถลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝีมือลงไปได้ โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัดส่วนการก่อสร้างบ้านเดี่ยวและ
ทาวน์เฮาส์ด้วยวิธีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ (Precast Construction) ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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4. ความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือ
โดยทัว่ ไป แสนสิรกิ ำ� หนดจ�ำนวนยูนติ ทีต่ อ้ งพัฒนาในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขาย ซึง่ ได้มาจาก
ส่วนงานขายและการตลาดที่ได้ตดิ ตามภาวะตลาดอย่างต่อเนือ่ งและใกล้ชดิ อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้ อ�ำนวย
อาจส่งผลกระทบให้ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ ท�ำให้อาจมีจำ� นวนยูนติ ทีส่ ร้างเสร็จเหลือขายในบางขณะ โดย
แสนสิริได้ลดความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือด้วยการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ
ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จะเน้นการพัฒนาโครงการเป็นรายเฟส เพื่อช่วยให้การบริหารงานก่อสร้าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ แสนสิริสามารถปรับแผนงานการก่อสร้างได้
อย่างทันท่วงที หรือในกรณีที่พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ แสนสิริจะสามารถปรับ
รูปแบบบ้านให้เหมาะกับวิถีการด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปได้ หรือในกรณีที่ความสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกค้าลดลง
แสนสิรจิ ะสามารถปรับลดขนาดบ้านให้มรี าคาขายต่อหน่วยเหมาะสมกับก�ำลังซือ้ ของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิรมิ แี นวทางการลดความเสีย่ งจากการมียนู ติ เหลือขาย โดยมุง่ เน้นการท�ำวิจยั เชิงลึก
เพื่อพัฒนารูปแบบของโครงการคอนโดมิเนียมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แสนสิริยังเน้นการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม
ลูกค้าอีกด้วย

ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในปี 2560 อยู่ในระดับทรงตัว ท�ำให้ ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงเรื่องการเพิ่มขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ในหลายปีที่ผ่านมา แสนสิริได้เสนอขายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งหุ้นกู้ที่เสนอขาย ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ท�ำให้แสนสิริมีทางเลือกเพิ่มขึ้นส�ำหรับการ
ระดมทุนทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาโครงการในอนาคต และยังเป็นการลดความเสีย่ งจากการเพิม่ ขึน้
ของดอกเบี้ยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

6. ความเสี่ ย งจากการที่ โ ครงการคอนโดมิ เ นี ย มจะไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส� ำ นั ก วิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีหลายโครงการที่เข้าข่าย
ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขอ
อนุมตั ติ อ่ ส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ การจัดท�ำรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมดังกล่าว บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริษทั ทีป่ รึกษา ซึง่ ขึน้ ทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2535 ทุกประการ ทัง้ นี้ การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ของโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยจะมีเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมทีม่ หี อ้ งชุดตัง้ แต่ 80 ยูนติ ขึน้ ไป ส่วนโครงการบ้านเดีย่ วและ
ทาวน์เฮาส์ ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับโครงการทีเ่ ข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม แสนสิรแิ ละบริษทั ในเครือได้ดำ� เนินการ
ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทุกประการ เพือ่ ลดปัญหาทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติ
จากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมนัน้ แสนสิรแิ ละบริษทั ในเครือได้ตกลงกับผูร้ บั เหมาให้ดำ� เนินการก่อสร้างตาม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลดีในกรณีที่ไม่ต้องลงทุนจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม ท�ำให้ โครงการของแสนสิริและบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาท ไม่มีข้อร้องเรียน หรือรายการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวแต่ประการใด ซึ่งแสนสิริได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและคาดการณ์ว่าทุกโครงการ
ดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
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ในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะพัฒนาโครงการ เบื้องต้นแสนสิริจะพิจารณาจากความสามารถในการด�ำเนินงานภายใต้
งบประมาณและมาตรฐานทีแ่ สนสิรกิ ำ� หนด ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์ แสนสิรเิ ลือกใช้ผรู้ บั เหมา
รายย่อยหลายรายในการพัฒนาโครงการ ซึง่ การมีผรู้ บั เหมารายย่อยหลายรายดังกล่าว จะก่อให้เกิดความยืดหยุน่ ในการ
ด�ำเนินงานก่อสร้าง สามารถปรับเปลีย่ นแผนงานการก่อสร้างให้ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาวการณ์ ได้อย่าง
ทันท่วงที อย่างไรก็ดี อาจเกิดความยุง่ ยากในการติดต่อประสานงาน และยังมีความเสีย่ งจากการทีผ่ รู้ บั เหมาไม่สามารถ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนัน้ แสนสิรจิ งึ ลดความเสีย่ งดังกล่าวด้วยการมีหน่วยงานตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพ เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจได้วา่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในทุกโครงการของแสนสิรแิ ละบริษทั ในเครือ จะมีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน
และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ทัง้ นี้ แสนสิรจิ ะเลือกผูร้ บั เหมาทีม่ ปี ระสิทธิภาพดี เพือ่ เก็บเป็นฐานข้อมูล
ส�ำหรับการคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างในโครงการต่อไป นอกจากนี้ การท�ำงานทีม่ กี ารก�ำหนดมาตรฐานแน่นอนและมีความ
โปร่งใสในการคัดเลือกผูร้ บั เหมา ส่งผลให้ปจั จุบนั มีผรู้ บั เหมามาร่วมงานกับแสนสิรเิ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งมากกว่า 75 ราย
ที่มีศักยภาพสูงและสามารถปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนด

5. ความเสี่ยงของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
แสนสิริได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีผลประกอบการดี สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมายและ
ในหลายโครงการสามารถท�ำได้เกินกว่าความคาดหมาย อันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคาร ท�ำให้แสนสิริ
ได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารเป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ แสนสิริได้มีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอที่มีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด โดยทุกโครงการของแสนสิริที่
ด�ำเนินการในปัจจุบันล้วนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในประเทศครบถ้วนแล้ว
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
รวมจ�ำนวน 6 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (5) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และ (6) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับบริษทั ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็น
กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถอุทิศตนและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
•		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 7 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
		ทั้งคณะ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต.)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 3 ท่าน
1. นายโกวิทย์

โปษยานนท์

- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. นายอภิชาติ

จูตระกูล

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

3. นายเจษฎาวัฒน์

เพรียบจริยวัฒน์

- กรรมการอิสระ

4. นายเศรษฐา

ทวีสิน

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

5. นายวันจักร์

บุรณศิริ

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

6. นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

- กรรมการ

7. นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

- กรรมการอิสระ

8. นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

- กรรมการอิสระ

9. นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

- กรรมการอิสระ

10. นายวิชญา
							

จาติกวณิช

- กรรมการ
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โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนี้
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายเศรษฐา ทวีสิน, นายวันจักร์ บุรณศิริ สองใน
สามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

12) จัดให้มกี ระบวนการทีช่ ดั เจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมือ่ พบหรือมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับ
การกระท�ำใดซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

13) พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มีกำ� ไรพอสมควรทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และรายงาน
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

2) พิจารณาและอนุมตั ิ นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน
และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ� หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึง่ ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น เพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างสม�่ำเสมอ
4) พิจารณาอนุมตั ริ ายการทีส่ ำ� คัญตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนด
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5) ก�ำกับดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตามแนวทางที่
ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ (Compliance
Control)
6) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทฯ
เอกชนหรือบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะท�ำเพือ่
ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
7) กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใด ๆ หรือถือหุ้นหรือ
หุ้นกู้ ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
8) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบุคคลเหล่านั้น
9) จัดให้มกี ระบวนการทีช่ ดั เจนและโปร่งใสเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย่งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายและ
ขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรในข้อบังคับของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
10) ก�ำกับดูแลให้มกี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และด�ำเนินการสือ่ สารนโยบายดังกล่าวให้แก่ฝา่ ยจัดการและพนักงาน
ในทุกระดับอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม
11) จัดให้มเี ลขานุการบริษทั ฯ เพือ่ ช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
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14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การแต่งตั้งกรรมการ
ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้แตกต่างจากทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 70 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการของบริษทั ว่า จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมนั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะเลือก
ตัง้ เป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ได้ตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เห็นสมควร แต่ทงั้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณีตำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผูเ้ ลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน อนึ่ง ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ใหม่ก็ได้
การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีการพิจารณาก�ำหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ไว้ลว่ งหน้า ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กรรมการ
ทุกคนรับทราบและสามารถจัดสรรเวลาเพือ่ ให้เข้าร่วมการประชุมได้ทกุ ครัง้ โดยได้กำ� หนดการการประชุมคณะกรรมการตลอด
ทั้งปีอย่างน้อย 6 ครั้ง ซึ่งก�ำหนดการดังกล่าว บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและอาจมีการจัดประชุม
เพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
การประชุมที่มีเนื้อหาจ�ำเป็นเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

1) ปฏิบตั หิ น้าที่ ตัดสินใจ และดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทใี่ ช้บงั คับ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ติดตามดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรม ด้วยความสุจริตและความ
ระมัดระวัง

การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะด�ำเนินการบันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้แล้ว
เสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัท
ได้ โดยตลอด
ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะท�ำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและ
ข้อมูลเพือ่ การอภิปรายปัญหาส�ำคัญ และเพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นทีส่ ำ� คัญ โดยกรรมการ
ทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้าพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ�ำเป็นเร่งด่วน รวมถึงการท�ำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานของบริษัทฯ ต่อไป
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คณะกรรมการชุดย่อย

				 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

				 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรูค้ วาม
สามารถ และคุณสมบัตติ ามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ได้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

				 (ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
						 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

				 (ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ 		

ประธาน

				 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)

2. นายศุภนิจ			

จัยวัฒน์ 		

กรรมการ

3. นายกิตติชัย		

รักตะกนิษฐ์		

กรรมการ

				 (ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
						 จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
				 ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
				 ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็นผูบ้ ริหาร (Non-executive Directors) จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
				 ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

4) สอบทานและก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ และรายงานผลให้
				 คณะกรรมการบริษัททราบ

1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ 		

ประธาน

2. นายพรทัต			

อมตวิวัฒน์ 		

กรรมการ

3. นายกิตติชัย		

รักตะกนิษฐ์		

กรรมการ

5) สอบทานและประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ และน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากคณะ กรรมการบริษทั
				 หากมีการแก้ ไขกฎบัตรดังกล่าว
6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
				 ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
				 ปีละ 1 ครั้ง
7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
				 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
				 สูงสุดต่อบริษัทฯ
8) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
				 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

76

				 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

				 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ในการด�ำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1) การสรรหา
				 1.1)		
							
							
							
							

ก�ำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน
ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับธุรกิจและการมีวิสัยทัศน์แก่ธุรกิจใน
ระยะยาว รวมถึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
เป็นต้น ตลอดจนการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจ�ำเป็น
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ หรือไม่ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
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				 1.2)		 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
							 หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด

				 2.7)		 ด�ำเนินการอื่นใดที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนตามที่
							 คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

				 1.3)		 ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
							 อ�ำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูง

(3) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR)

				 1.5)		 จัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการ เพือ่ พัฒนาความรูก้ รรมการปัจจุบนั และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของ
							 บริษัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

				 1.6)		 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
							 ประธานอ�ำนวยการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอต่อ
							 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายชือ่ และต�ำแหน่งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
1. นายเศรษฐา		

ทวีสิน			

ประธาน

2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์		

กรรมการ

3. นายพรทัต			

กรรมการ

อมตวิวัฒน์		

				 1.7)		 จัดท�ำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพือ่ เตรียมความพร้อมให้มผี สู้ บื ทอดงานในกรณีทปี่ ระธาน
							 อ�ำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือ
							 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

				 1.8)		 ด�ำเนินการอืน่ ใดที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
							 มอบหมาย

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR
				 ของบริษัทฯ

2) การก�ำหนดค่าตอบแทน

1) พิจารณากลัน่ กรองกิจกรรมและนโยบายเพือ่ สังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

3) พิจารณากลัน่ กรองแผนงานและงบประมาณประจ�ำปีสำ� หรับการด�ำเนินการด้าน CSR เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

				 2.1)		
							
							
							

ก�ำหนดนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานอ�ำนวยการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร และผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจน
ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ทใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ แล้วแต่กรณี

4) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินการด้าน CSR และประเมินผลส�ำเร็จรวมทัง้ คุณภาพของโครงการ CSR

				 2.2)		
							
							
							

ก�ำหนดค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินเป็นรายบุคคล เพือ่ เป็นการ
ตอบแทนและเพือ่ จูงใจบุคคลทีช่ ว่ ยให้งานของบริษทั ฯ ประสบผลส�ำเร็จ โดยให้พจิ ารณาความเหมาะสมกับภาระ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบตั ทิ บี่ ริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมถึงผลประกอบการของ
บริษัทฯ ด้วย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

7) ด�ำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ

5) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงานมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้าน CSR
6) พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน CSR
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

				 2.3)		 รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงตามข้อก�ำหนด
							 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ

รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

				 2.4)		 ก�ำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ

1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ 		

ประธาน

				 2.5)		
							
							
							
							

2. นายศุภนิจ			

จัยวัฒน์			

กรรมการ

3. นายกิตติชัย		

รักตะกนิษฐ์		

กรรมการ

4. นายวิชญา			

จาติกวณิช		

กรรมการ

5. นายวันจักร์			

บุรณศิริ			

กรรมการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีทบี่ ริษทั ฯ จะท�ำการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และ/หรือบริษทั ย่อย ในจ�ำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดในแต่ละคราว
ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดรายชื่อ และจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับจัดสรร
เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ดังกล่าวก�ำหนดไว้

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

				 1.4)		 สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่สมควรให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีต�ำแหน่ง
							 ว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิม่ รวมถึงกลัน่ กรองและตรวจสอบรายชือ่ ผูท้ จี่ ะเสนอชือ่ เป็นกรรมการกับหน่วยงาน
							 ที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีด�ำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดท�ำขึ้น

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ CSR โดยต�ำแหน่ง และ
กรรมการอื่น ๆ อีกจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท พนักงาน ที่ปรึกษาอิสระ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

				 2.6)		 พิจารณาและก�ำหนดโครงการเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัทฯ
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1) ก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง ตลอดจนก�ำหนด
				 มาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ
2) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
3) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทบทวนแผนการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อตอบ
				 สนองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

5) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีอ�ำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่
				 เกี่ยวข้องได้
6) ด�ำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการ
				 บริษัทมอบหมาย
สรุปการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

4) สอบทาน เสนอแนะ เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5) ก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงได้มีการน�ำไปสื่อสารและปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมและ
				 สนับสนุนให้มีการรายงานความเสี่ยงอย่างทันเวลาและเหมาะสม
6) ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรในเรื่อง
				 ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบ คณะกรรมการ
ต่อสังคม ชุมชน พิสรรหาและ
จารณาค่า
และ
ตอบแทน
สิง่ แวดล้อม

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสีย่ ง

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ

1

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

C

-

-

-

-

-

2

นายอภิชาติ

จูตระกูล

M

-

-

-

-

-

3

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

M

C

M

C

C

-

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4

นายเศรษฐา

ทวีสิน

M

-

C

-

-

-

รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

5

นายวันจักร์

บุรณศิริ

M

-

-

-

M

M

1. นายกิตติชัย		

รักตะกนิษฐ์		

ประธาน

6

นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

M

-

-

-

-

-

2. นายวิชญา			

จาติกวณิช		

กรรมการ

7

นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

M

-

M

M

-

M

3. นายพรทัต			

อมตวิวัฒน์		

กรรมการ

8

นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

M

M

-

-

M

-

4. นายวันจักร์			

บุรณศิริ			

กรรมการ

9

นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

M

M

-

M

M

C

จาติกวณิช

M

-

-

-

M

M

7) ด�ำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
(5) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายชือ่ กรรมการ

คณะ
กรรมการ
บริษทั

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

10 นายวิชญา

1) ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับจรรยาบรรณ
				 ในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ น�ำหลักการดังกล่าวไปใช้ ในการก�ำหนดระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการ
				 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ : C - Chairman
			 M - Member		

2) ก�ำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ ไข
				 ปรับปรุงตามความเหมาะสม

การเข้าร่วมประชุมและจ�ำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

3) สอบทาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับของบริษทั ฯ ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

หมายถึง
หมายถึง

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน
กรรมการ

ในรอบปี 2560 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

4) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
				 ที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
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(6) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ

1 นายโกวิทย์
2 นายอภิชาติ

โปษยานนท์
จูตระกูล

3 นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

4 นายเศรษฐา

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

5 นายวันจักร์

บุรณศิริ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

- ประธานกรรมการ

12/12

-

-

-

-

-

- รองประธานกรรมการ

12/12

-

-

-

-

-

- กรรมการอิสระ
11/12
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
- กรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม

5/5

4/4

2/2

2/2

-

- กรรมการ
10/12
- ประธานกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

-

- กรรมการ
12/12
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

-

4/4

-

-

-

-

2/2

-

1/1

จิรอลงกรณ์

- กรรมการ

10/12

-

-

-

-

-

7 นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

- กรรมการอิสระ
12/12
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
- กรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม

-

4/4

2/2

-

1/1

8 นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

- กรรมการอิสระ
10/12
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5

-

-

2/2

-

9 นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

5/5

-

2/2

2/2

1/1

จาติกวณิช

12/12

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 10/12
- กรรมการ
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือที่ปรึกษาอิสระ แต่มิได้มีฐานะเป็น
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด (เว้นแต่กรรมการบริหารในล�ำดับที่ 1-3 เท่านั้นที่มีสถานะเป็นกรรมการของบริษัทด้วย)

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ

6 นายธงชัย

10 นายวิชญา
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ทวีสิน

ต�ำแหน่ง

รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.

นายอภิชาติ

จูตระกูล

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายเศรษฐา

ทวีสิน

รองประธานกรรมการบริหาร

3.

นายวันจักร์

บุรณศิริ

กรรมการบริหาร

4.

นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

กรรมการบริหาร

5.

นายฒาลิน

เอี่ยมฐิติวัฒน์

กรรมการบริหาร

6.

นายเมธา

อังวัฒนพานิช  

กรรมการบริหาร

7.

นายนพพร         

บุญถนอม

กรรมการบริหาร

8.

นายภูมิภักดิ์

จุลมณีโชติ

กรรมการบริหาร

9.

นางสาววิลาสิณี

เดชอมรธัญ

กรรมการบริหาร

10. นายสมัชชา

พรหมศิริ

กรรมการบริหาร

11. นางสิรินทรา

มงคลนาวิน

กรรมการบริหาร

12. นางสาววรางคณา

อัครสถาพร

กรรมการบริหาร

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

หมายเหตุ  - นางอรุณภรณ์ ลิม่ สกุล และ นางสิรินทรา มงคลนาวิน ได ร้ ับแต่งตั้งเป น็ กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 (แทน นายสมชาย ชาญธนเวทย์ และ นางสาวณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร ซึ่งได ้
ขอลาออก (ตามล�ำดับ))
- นางสาววรางคณา อัครสถาพร ได ร้ ับแต่งตั้งเป น็ กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (แทน นางอรุณภรณ์ ลิม่ สกุล ซึ่งได ข้ อลาออก)

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

-

-

-

2/2

1/1

1) ท�ำหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดแผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานหลักในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ รายละเอียดของแผนการใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และ
การแข่งขันภายใต้นโยบายและงบประมาณดังกล่าว ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทีก่ ำ� หนด
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
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3) กลั่นกรองเรื่องใดๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบอ�ำนาจของตนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้ จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการอนุมัติรายการที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศ) ท�ำกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นธุรกิจปกติของบริษทั ทีม่ เี งือ่ นไข
การค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายสินค้า หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ชัดเจนแล้ว

ผู้บริหาร

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหาร ตามรายชือ่ ทีป่ รากฏในแผนผังองค์กรของบริษทั ฯ และตามนิยามในประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายนพพร บุญถนอม  ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลนับแต่วนั ที่ 13 สิงหาคม
2551 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ ท�ำ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดูแลและให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ณะ
กรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมไปถึงรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ชื่อ - นามสกุล                       

นายนพพร บุญถนอม

ต�ำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

อายุ

53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา      

ปริญญาโท (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

หลักสูตร Corporate Secretary Development Programme
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 0.06 (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

นายอภิชาติ

จูตระกูล

- ประธานอ�ำนวยการ

นายเศรษฐา

ทวีสิน

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร       - ไม่มี –

นายวันจักร์

บุรณศิริ

- ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

ประสบการณ์ท�ำงาน

นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

- ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

นายฒาลิน

เอี่ยมฐิติวัฒน์

- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

นายเมธา

อังวัฒนพานิช

- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสรรหาที่ดินและพัฒนาธุรกิจ

นายนพพร

บุญถนอม  

- ประธานที่ปรึกษาอาวุโสส�ำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์

น.ส.วิลาสิณี

เดชอมรธัญ

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ 1

นายสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ 2

นายทัศนิน

มหาอ�ำมาตยาธิบดี

- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและสนับสนุนโครงการ

นายภูมิภักดิ์

จุลมณีโชติ

- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง 2 และพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

นายทวิชา

ตระกูลยิ่งยง

- Chief Technology Officer

นายนพปฎล

พหลโยธิน

- Chief Creative Officer

หมายเหตุ - ข อ้ มูลของกรรมการและผู บ้ ริหารของบริษทั ได้แสดงไว ้ ในหัวข อ้ “รายละเอียดเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษทั และผู บ้ ริหาร”
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เลขานุการบริษัท
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2) ด�ำเนินกิจการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย รวมถึงการอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่างๆ ตาม
ขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบ และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขอ
อนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั , ค่าตอบแทนพิเศษส�ำหรับกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็นผูบ้ ริหาร
(Non-executive Director) เงินเดือนส�ำหรับกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
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รายชื่อ

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
พิเศษ

เบี้ยประชุม

รายละเอียดโครงการ

เงินเดือน

เบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม

กรรมการ
บริษัท

ส�ำหรับ
กรรมการที่
มิได้เป็น
ผู้บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ความรับ
กรรมการ
ผิดชอบ
สรรหาและ
ต่อสังคม พิจารณาค่า
ชุมชน และ ตอบแทน
สิ่งแวดล้อม

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ

(บาท / ปี)

(บาท / ปี)

(บาท / ปี)

(บาท / ปี)

(บาท / ปี)

(บาท / ปี)

(บาท / ปี)

รวม

(บาท / ปี)

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

240,000 2,000,000

-

-

-

-

- 2,240,000

นายอภิชาติ

จูตระกูล

240,000

-

-

-

-

-

-

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

240,000 1,500,000

600,000

80,000

40,000

40,000

นายเศรษฐา

ทวีสิน

240,000

-

-

80,000

-

-

-

320,000

นายวันจักร์

บุรณศิริ

240,000

-

-

-

-

40,000

20,000

300,000

นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

240,000 1,500,000

-

-

-

-

- 1,740,000

นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

240,000 1,500,000

-

80,000

40,000

-

20,000 1,880,000

นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

240,000 1,500,000

360,000

-

-

40,000

- 2,140,000

นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

240,000 1,500,000

360,000

-

40,000

40,000

20,000 2,200,000

นายวิชญา

จาติกวณิช

240,000 1,500,000

-

-

-

40,000

20,000 1,800,000

รวม

240,000

- 2,500,000

15,360,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี 2560 บริษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กบั ผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 23 ราย (รวมผูบ้ ริหาร
ที่ขอลาออกในระหว่างปี) รวมทั้งสิ้น 276.67 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น

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)

อัตราการใช้สิทธิ

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ

2.50 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิได้ในวันท�ำการสุดท้ายของทุกเดือนปฏิทนิ ตลอดอายุของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
ปีที่ 1 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจ�ำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใชสิทธิได้ในปีที่ 1
อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 2 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจ�ำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใชสิทธิได้ในปีที่ 2
อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 3 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจ�ำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3
อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
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ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท ในปี 2560 มีดังนี้

ปีที่ 4 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจ�ำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4
อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 5 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจ�ำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ

•		 โครงการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และ
				 บริษัทย่อยของบริษัทฯ (โครงการ ESOP)
				 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มโี ครงการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่กรรมการและพนักงาน
				 ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ (โครงการ ESOP) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้กรรมการและพนักงานมีสว่ นร่วม
				 ในความเป็นเจ้าของบริษัท อีกทั้งเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อ
				 ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ นอกจากนีเ้ พือ่ เป็นสิง่ จูงใจบุคลากรทีม่ คี วามสามารถและมีประสิทธิภาพในการท�ำงานกับ
				 บริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 มีโครงการ ESOP สรุปได้ดังนี้
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ทัง้ นี้ ไม่มกี รรมการรายใดของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ได้รบั จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 และไม่มผี บู้ ริหาร/
พนักงานรายใดที่ได้รับจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 เกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ
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				 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการ ยกเว้นในส่วนของกรรมการและผู้บริหารที่มี
				 ฐานะเป็นพนักงานของบริษทั ฯ ด้วย โดยในรอบปี 2560 บริษทั ฯ ได้บนั ทึกเงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับบุคคลดังกล่าว
				 รวม 23 ราย (รวมผู้บริหารที่ขอลาออกในระหว่างปี) รวมทั้งสิ้น 11.22 ล้านบาท

บุคลากร
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 1,675 คน (เฉพาะบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) โดยในปี
2560 บริษัทฯ ได้บันทึกผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,621.88 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
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จ�ำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้
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1.

ส�ำนักบริหาร

9

คน

2.

สายงานการตลาด

70

คน

3.

ฝ่ายบัญชี

49

คน

4.

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน

16

คน

5.

ส�ำนักกฎหมาย

22

คน

6.

ฝ่ายการเงิน

14

คน

7.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แนวสูง

38

คน

8.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แนวราบ

68

คน

9.

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�ำนักงาน

82

คน

10.

สายงานเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

61

คน

11.

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

47

คน

12.

สายงานสนับสนุนโครงการ

139

คน

13.

สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวสูง

174

คน

14.

สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ

645

คน

15.

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

77

คน

16.

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

51

คน

17.

ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษัทพลัส และ ทัช

13

คน

18.

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

24

คน

19.

ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ

18

คน

20.

ฝ่ายพัฒนางานบริการ

9

คน

21.

ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)

24

คน

22.

ฝ่ายประมาณราคา

15

คน

23.

สายงานพัฒนาธุรกิจและผู้ลงทุนสัมพันธ์

10

คน

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
แสนสิริเชื่อว่ารากฐานส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือทรัพยากรบุคคล ดังนั้น แสนสิริจึงพัฒนากลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกกระบวนการ ตัง้ แต่การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
การพัฒนาพนักงาน การพัฒนาภาวะผู้น�ำ และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร เพื่อให้พนักงานท�ำงานกับแสนสิริอย่างมี
ความสุขและก่อให้เกิดประสิทธิผลจากการท�ำงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�ำงานและน�ำข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพนักงานมาวิเคราะห์เพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์ให้มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นีม้ รี ายละเอียดทีส่ ำ� คัญในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ภาพลักษณ์และกระบวนการสรรหาคัดเลือก (Branding and Recruitment)
แสนสิรติ ระหนักดีวา่ ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นปัจจัยส�ำคัญสูค่ วามส�ำเร็จอย่างหนึง่ ขององค์กร เนือ่ งจากสามารถช่วย
ดึงดูดพนักงานใหม่และรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ในการนี้ แสนสิริจึงมีการออกแคมเปญเพื่อท�ำการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับบุคคลที่สนใจ ซึ่งแคมเปญที่ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จะสื่อสารถึงนโยบายในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมขององค์กร และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างชัดเจน
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•		 เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

•		 โครงการน�ำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร (Employer Branding) ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลและน�ำเสนอภาพลักษณ์ทดี่ ี
				 ขององค์กร รวมทัง้ สือ่ สารถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศในการท�ำงาน เพือ่
				 ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลผ่านหลายช่องทาง อาทิ Career Roadshow การร่วมงาน Job Fair ซึ่งการ
				 ประชาสัมพันธ์ดำ� เนินการทัง้ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับสถาบันการศึกษา เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูท้ สี่ นใจสมัครเข้า
				 ร่วมงานกับองค์กร มีการรับรูเ้ กีย่ วกับองค์กรด้วยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ซึง่ จะช่วยดึงดูดให้ผทู้ มี่ เี ป้าหมายเดียวกันกับองค์กร
				 พร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแสนสิริ
•		 โครงการทวิภาคี การท�ำโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้นิสิต/นักศึกษามีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศของ
				 การท�ำงานจริง โดยมีคณาจารย์และพนักงานแสนสิรเิ ป็นผูด้ แู ล ให้คำ� ปรึกษา นิสติ /นักศึกษาได้รบั ประสบการณ์ตรง
				 จากการได้เข้ามาท�ำงานในสถานทีจ่ ริง ในขณะเดียวกันสามารถช่วยเพิม่ โอกาสในการสรรหากลุม่ คนทีม่ ศี กั ยภาพสูง
				 (High Calibre) เข้ามาร่วมงานกับแสนสิริ
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แสนสิริพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบองค์รวม ตั้งแต่การก�ำหนดเป้าหมายผ่านระบบดัชนีชี้วัดผลการ
ด�ำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicator) เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรม ชัดเจน เป็น
ทีย่ อมรับ การให้ผลย้อนกลับระหว่างการท�ำงานในแต่ละปี (Performance Review) ซึง่ ท�ำให้พนักงานสามารถพัฒนา
ผลงานของตนเองได้ ในช่วงก่อนทีจ่ ะถึงการประเมินผลงานประจ�ำปี การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback) เพือ่ ให้พนักงาน
ได้ทราบจุดที่ตนเองต้องพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
ต่อไป นอกจากการบริหารผลการปฏิบตั งิ านผ่านการประเมินด้วยผลงานตามตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานแล้ว การประเมิน
พฤติกรรมของพนักงานนับเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ เช่น
•		 การจัดท�ำระบบการประเมินผลงานพนักงานโดยใช้ระบบตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicator)
				 เพื่อให้การประเมินผลงานเป็นไปอย่างยุติธรรม มีความโปร่งใส ชัดเจน เกิดการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้างานและ
				 ผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดท�ำคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง ท�ำให้การประเมินผลของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
•		 การมอบของทีร่ ะลึกแก่ผทู้ ่ีได้รบั การปรับต�ำแหน่งโดยผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ยกย่องและชืน่ ชมพนักงาน รวมทัง้ มี
				 กิจกรรมให้เพือ่ นพนักงานในองค์กรได้รว่ มแสดงความยินดี ด้วยวิธกี ารส่งข้อความผ่าน E-Card และ Online Board
				 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่พนักงานอีกทางหนึ่ง
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•		 การส�ำรวจผลตอบแทน (Salary Survey) การส�ำรวจและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร (Salary Structure)
				 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทน
				 และโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร สามารถแข่งขันกับตลาดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ได้
		•		 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานขององค์กร ตระหนักถึงความส�ำคัญ
				 ของลูกค้า การใส่ใจคุณภาพของสินค้าและการบริการทุกขัน้ ตอน อีกทัง้ ยังให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการให้บริการด้วยใจ
				 (Service Mind) การมีความคิดสร้างสรรค์ให้คุณค่ากับการท�ำงานเป็นทีม
•		 โครงการสร้างแบรนด์ภายในอย่างใส่ใจคนของแบรนด์ (Employee Branding) เป็นโครงการที่ให้ความรู้และ
				 สร้างความตระหนักต่อพนักงานในความส�ำคัญของการเป็นตัวแทนขององค์กร (Brand Ambassador) โดยเสริมสร้าง
				 บุคลิกลักษณะของพนักงานให้มีความโดดเด่นเฉพาะ (Good Looking and Good Personality) สามารถสร้าง
				 ความประทับใจให้ลูกค้าและสร้างสรรค์การบริการที่เป็นเลิศ
3. การพัฒนาพนักงาน (People Development)
แสนสิริมุ่งมั่นที่จะสร้างพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องพัฒนาในหลายด้านควบคู่กันไป ได้แก่ การพัฒนาพนักงานให้มี
พฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการท�ำงานหรือบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ
และการพัฒนาทักษะความรู้ ใหม่ ๆ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนก้าวทันต่อความเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง นอกเหนือจากการ
พัฒนาพนักงานภายในองค์กรแล้ว แสนสิริให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากลุ่มเยาวชนในประเทศ โดยใช้ความรู้ของ
พนักงานขององค์กร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบ การตลาด การบริหารจัดการ
ที่อยู่อาศัย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อกลุ่มนิสิต/นักศึกษา อันเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติในอนาคต
ผ่านการท�ำโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามีการด�ำเนินการ ดังนี้
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โครงการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร
•		 โครงการ Sansiri Passport เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อดูแลพนักงานใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้พนักงานได้รับ
				 ความรู้ ในการท�ำงาน เสริมสร้างทักษะ สร้างความมั่นใจให้พนักงานใหม่ที่จะได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยงและทีมงาน
				 มีที่ปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไป และยังมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
		•		 โครงการเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (Development Roadmap) เป็นการจัดท�ำแผนพัฒนาและฝึกอบรมรายบุคคล
				 (Training Model and Individual Training and Development Plan) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
				 ของพนักงาน ให้สามารถท�ำงานได้ตามความคาดหวังของแต่ละต�ำแหน่งงาน
•		 การพัฒนาผู้น�ำ (Leadership Development) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยจะมี
				 การสร้างผูน้ ำ� ในทุกระดับ (Leadership Pipeline) ตัง้ แต่กลุม่ คนทีม่ ศี กั ยภาพสูง (High-Potential Development)
				 จนถึงการสร้างผู้สืบทอดต�ำแหน่งในผู้บริหารระดับสูง (Succession Management) เพื่อให้ธุรกิจขององค์กร
				 ด�ำเนินต่อไปได้ รองรับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
•		 โครงการ SLP (Sansiri Leadership Programme) เป็นโครงการที่บริษัทจัดเพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่มี
				 ศักยภาพสูง ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นผูบ้ ริหารระดับต้น โดยพนักงานจะได้เรียนรูถ้ งึ กระบวนการและ กลยุทธ์
				 ในการบริหารแนวใหม่ รวมถึงการที่จะเป็นผู้น�ำที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต
•		 โครงการ Mini MBA เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ได้รับความรู้เพื่อใช้ ในการ
				 บริหารงาน บริหารคน และบริหารทีมงาน รวมถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ในด้านธุรกิจขององค์กร โดยองค์กรได้
				 จัดโปรแกรมเฉพาะภายในองค์กร และเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในด้านการบริหาร
				 มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับกลางให้มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป
•		 โครงการ The Challenger เป็นโครงการเพื่อดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานที่มีผลงานดี มีศักยภาพสูง โดยได้
				 เข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาแบบรายบุคคล (Individual Development program) ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และ
				 เสริมสร้างประสบการณ์ในการท�ำงาน ด้วยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในงานโครงการพิเศษ
•		 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่จ�ำเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการ
				 ท�ำงาน ได้เข้ารับการอบรมภาษาจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยบริษัทฯ เป็น
				 ผู้สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด จนถึงระดับการเรียนที่ก�ำหนดไว้ และสามารถใช้ ในการปฏิบัติงานได้
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2. การบริหารผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัลและการชื่นชมพนักงาน (Performance Management and
Reward and Recognition)

•		 โครงการสัมมนา ดูงานนอกสถานที่ แสนสิริเชื่อว่าการพัฒนาพนักงานไม่จ�ำกัดอยู่เพียงแค่การเรียนรู้ภายใน
				 ห้องเรียน หรือการสอนงานภายในองค์กร ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ จึงจัดให้
				 มีการสัมมนาและดูงานนอกสถานที่
•		 โครงการอบรมหลักสูตรเพื่อการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นโครงการที่ให้ความรู้แก่พนักงานที่
				 ปฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องโดยตรงกับคุณภาพของสินค้าและบริการ มุง่ เน้นให้พนักงานเข้าใจในระบบการควบคุมดูแลและ
				 ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนการท�ำงาน และเสริมสร้างให้เกิดความใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและ
				 บริการต่าง ๆ จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน
•		 โครงการบริหารองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนการ
				 เรียนรู้ของพนักงาน โดยมีองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกที่จัดเก็บรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็น
				 ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ Siriintranet
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(ข อ้ ม ลู ณ วันท ี ่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 )

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)
โครงการพัฒนาเยาวชนของประเทศ

คณะกรรมการบริษัท

•		 โครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงานในสถานที่ท�ำงานจริง
				 ขององค์กร โดยมีพนักงานผูเ้ ชีย่ วชาญของแสนสิรเิ ป็นพีเ่ ลีย้ งในการดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกงาน มีการปฐมนิเทศ
				 และการดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการท�ำงานให้แก่นิสิต/นักศึกษา
คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

4. การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และความสุขในการท�ำงานของพนักงาน น�ำมาซึ่งผลดีในหลาย ๆ ด้านของธุรกิจ
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการลดอัตราการลาออกของพนักงาน การสร้างผลิตภาพทีส่ งู ขึน้ และการมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการท�ำงาน
และการบริการลูกค้า แสนสิริมีการประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรดังนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

•		 การส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เพือ่ เป็นช่องทางในการ
				 สือ่ สารของพนักงาน โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะได้รบั ทราบ
				 ผลการส�ำรวจ น�ำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล
				 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานอ�ำนวยการ

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายครีเอทีฟ

ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน
และสนับสนุนธุรกิจ

ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

•		 โครงการสร้างสรรค์กจิ กรรม เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการจัดกิจกรรมให้กบั พนักงานในองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงาน
				 ได้พบปะท�ำความรู้จักกัน ท�ำกิจกรรมด้วยกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

5. การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Digital HR)
โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของแสนสิริได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ จึงได้น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการท�ำงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกสบายของพนักงาน ทั้งในส่วนพนักงานที่อยู่ในส�ำนักงานและโครงการทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ
เพื่อน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการดูแลพนักงาน ข้อมูลที่มีสามารถตอบสนองกลุ่มพนักงานที่มีความต้องการหลากหลาย
รวมไปถึงการลดขั้นตอนการท�ำงาน และลดการใช้ทรัพยากรขององค์กร เช่น กระดาษ หรือการจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามีการด�ำเนินการ ดังนี้

ฝ่ายสรรหาที่ดิน
และพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนากลยุทธ์

•		 โครงการ Good Life เพือ่ สร้างองค์กรแห่งความสุข โดยมีการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม มีความสุข
				 ในการท�ำงานร่วมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน

•		 โครงการเยี่ยมเพื่อน เยือนไซต์ ในปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานจากส่วนกลางได้พบปะกับ
				 พนักงานที่ประจ�ำในโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสื่อสารนโยบาย พันธกิจ สวัสดิการ และท�ำกิจกรรมสร้างความ
				 สัมพันธ์ร่วมกัน

ส�ำนักบริหาร

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และสนับสนุนโครงการ

ฝ่ายวางแผนองค์กร
และพัฒนาความยั่งยืน

ส�ำนักกฏหมาย
และรัฐกิจสัมพันธ์

ส�ำนักกฏหมาย

สายงานเทคโนโลยี
และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานการเงิน
และพัฒนาธุรกิจใหม่
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สายงานพัฒนา
โครงการแนวสูง

ฝ่ายพัฒนา
โครงการแนวสูง 1

ฝ่ายการเงิน

สายงานพัฒนาโครงการ
แนวราบ

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
แนวสูง

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และบริหารส�ำนักงาน

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
แนวราบ

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนา
โครงการแนวสูง 2

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

สายงานพัฒนา
โครงการแนวราบ 2

ฝ่ายประมาณราคา
ฝ่ายบริหารโครงการแนวราบ
กรุงเทพฯ โซนเหนือ
และต่างจังหวัด

ฝ่ายบริหารโครงการแนวราบ
กรุงเทพฯ โซนตะวันตก
และต่างจังหวัด

ฝ่ายบริหารโครงการแนวราบ
กรุงเทพฯ โซนตะวันออก
และต่างจังหวัด
ฝ่ายโฮมแคร์แนวราบ

โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
ฝ่ายพาร์ทเนอร์ชิพ

ฝ่ายบริหารการขาย
โครงการแนวราบ
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ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

ฝ่ายบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า

ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

สายงานการตลาด

ฝ่ายการตลาดองค์กร
สายงานพัฒนา
โครงการแนวราบ 1

•		 การพัฒนาระบบ E-Service เพื่อให้พนักงานได้ท�ำงานผ่านระบบได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยใช้
				 เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการด้านบุคคลให้แก่พนักงาน โดยระบบที่องค์กรพัฒนาขึ้นได้ ค�ำนึงถึงความง่ายใน
				 การใช้งานต่อผู้ ใช้งานในทุกระดับ (User Friendly) การใช้งานที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่าย
				 อินเตอร์เน็ต การลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้กระดาษในกระบวนการ (Paperless) รวมถึงการประหยัดต้นทุนใน
				 การท�ำงานได้สูงที่สุด
•		 โครงการ Digital HR การพัฒนาระบบที่ช่วยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลครบวงจร ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
				 พนักงาน จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูแลพนักงาน

คณะกรรมการ CSR

คณะกรรมการบริหาร

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

•		 โครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การให้ความรูแ้ ละประสบการณ์แก่นสิ ติ /นักศึกษา ผ่านการเป็น
				 วิทยากรเพือ่ แบ่งปันประสบการณ์ ณ สถานศึกษา การให้ โจทย์และช่วยเป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั นักศึกษาในการท�ำโครงการ
				 รวมถึงการจัดกิจกรรมการประกวดเพือ่ เปิดโอกาสให้นสิ ติ /นักศึกษาได้สง่ ผลงานเข้าร่วมแข่งขัน และมีการมอบรางวัล
				 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิต/นักศึกษา ในการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นต่อไปในอนาคต

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561)
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (อายุ 82 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

19 พฤศจิกายน 2543

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)
Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

11,405,333 หุ้น

11,405,333 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แซงกรี-ลา โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)

2544 - 2559

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)

2542 - 2559

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
ปัจจุบัน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปัจจุบัน

กรรมการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2550 - 2557

ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการเงิน

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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นายอภิชาติ จูตระกูล (อายุ 57 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

-

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานอ�ำนวยการ

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2538

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายเศรษฐา ทวีสิน และ นายวันจักร์ บุรณศิริ

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1) ตนเอง

176,059,496 หุ้น

274,400,000 หุ้น

98,340,504 หุ้น

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2552 - พ.ค. 2560

กรรมการ

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ส.ค. - ต.ค. 2559

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

มี.ค. - ส.ค. 2559

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

2549 - 2559

กรรมการ

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2551 - 2558

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
ปัจจุบัน

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการจัดสรรทีด่ นิ กลาง

ส�ำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

มิ.ย. 2560 -  ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นายอภิชาติ จูตระกูล (อายุ 57 ปี)

นายเศรษฐา ทวีสิน (อายุ 56 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

-

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2538

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน)
Claremont Graduate School, ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

97

นายเศรษฐา ทวีสิน (อายุ 56 ปี)

นายเศรษฐา ทวีสิน (อายุ 56 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จูตระกูล และ นายวันจักร์ บุรณศิริ

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1) ตนเอง

106,356,067 หุ้น

658,799,534 หุ้น

552,443,467 หุ้น

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ส.ค. - ต.ค. 2559

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี.ค. - ส.ค. 2559

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

2549 - 2559

กรรมการ

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2551 - 2558

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

นายวันจักร์ บุรณศิริ (อายุ 52 ปี)

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จูตระกูล และ นายเศรษฐา ทวีสิน

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

1) ตนเอง

415,469,201 หุ้น

510,469,201 หุ้น

95,000,000 หุ้น

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2) คู่สมรส

3,111,397 หุ้น

3,111,397 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

-

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2538

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

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

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

98

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

ไม่มี

99

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ (อายุ 61 ปี)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน

-

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

13 มิถุนายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
New York University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (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 Program (RCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

1) ตนเอง

ไม่มี

3,000,000 หุ้น

3,000,000 หุ้น

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

2556 - ปัจจุบัน

2550 - พ.ค. 2560

กรรมการ

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ส.ค. - ต.ค. 2559

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

2553 - 2555

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)

มี.ค. - ส.ค. 2559

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

2551 - 2554  

กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2549 - 2559

กรรมการ

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2551 - 2555

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการอิสระ

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นายวันจักร์ บุรณศิริ (อายุ 52 ปี)

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายพรทัต อมตวิวัฒน์ (อายุ 48 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

20 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Director Accreditation Programme (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
- กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

13 มิถุนายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (การจัดการ)
Boston University, ประเทศอังกฤษ
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

3,169,802 หุ้น

3,169,802 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
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2539 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนบุรีค้ารถยนต์ จ�ำกัด

2537 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จ�ำกัด

2530 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

1,000,000 หุ้น

1,000,000 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นายธงชัย จิรอลงกรณ์ (อายุ 58 ปี)

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
2550 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จ�ำกัด

2558 - 2560

กรรมการ

บริษัท โดนาโค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

2555 - 2557

กรรมการ

บริษัท บียอนด์ กรีน จ�ำกัด

2551 - 2554

กรรมการ

บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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นายศุภนิจ จัยวัฒน์ (อายุ 57 ปี)

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (อายุ 58 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

16 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of Pittsburgh, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26
- Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

-

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

27 กรกฎาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
   หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26
- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
2558 - ปัจจุบัน
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กรรมการผู้จัดการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

39,448 หุ้น

39,448 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท อาโน อีทเทอรี่ จ�ำกัด

2554 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท ฮิลโก้ โกลบอล เอเซีย จ�ำกัด

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ประภาวสุ จ�ำกัด

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายวิชญา จาติกวณิช (อายุ 53 ปี)

2542 - 2556

กรรมการ

บริษัท ปรินดา จ�ำกัด (มหาชน)

2540 - 2552

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

2547 - 2553

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

บริษัท ล็อกซบิท จ�ำกัด (มหาชน)

2538 - 2546

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

29 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี (การตลาด)
University of Tennessee, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Certification Programme (DCP)
- Advanced Audit Committee (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

ประธาน

บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จูตระกูล

2554 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จ�ำกัด

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2556 - 2557

กรรมการ

บริษัท ชลกิจสากล จ�ำกัด

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2555 - 2560

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2554 - 2559

คณะกรรมการผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

2542 - 2553

กรรมการ

บริษัท โรงโม่หินพงษ์เทวินทร์ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2542 - 2557

กรรมการ

บริษัท โรงโม่หินดวงตะวัน จ�ำกัด

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

2547 - 2552

กรรมการ

บริษัท ฉัตรเฉียบ จ�ำกัด

2540 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปรินดา จ�ำกัด (มหาชน)

2545 - 2552

กรรมการ

บริษัท จี.อี.แอน เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2540 - 2550

กรรมการ

บริษทั เยนเนอรัล อาร์คเิ ตกเชอรัล พรีคาสท์ คอนกรีต จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สินเสือป่า จ�ำกัด

2542 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟรา จ�ำกัด

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

2553 - 2559

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

2552 - 2558

ที่ปรึกษา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (อายุ 58 ปี)
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ
- กรรมการบริหาร

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Middle Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี  

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี  

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1) ตนเอง

20,174,118 หุ้น

21,174,118 หุ้น

1,000,000 หุ้น

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นายอุทัย อุทัยแสงสุข (อายุ 49 ปี)

109

นายอุทัย อุทัยแสงสุข (อายุ 49 ปี)

นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ (อายุ 56 ปี)

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

นายเมธา อังวัฒนพานิช (อายุ 50 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Western Michigan University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director  Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

22,666,600 หุ้น

22,666,600 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

110

- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสรรหาที่ดินและพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.25)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555)

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ (อายุ 56 ปี)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

7,000,092 หุ้น

7,000,092 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานที่ปรึกษาอาวุโสส�ำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์
- กรรมการบริหาร
- เลขานุการบริษทั

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (นิติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

8,536,220 หุ้น

8,536,220 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นายนพพร บุญถนอม (อายุ 53 ปี)
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นายสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ (อายุ 54 ปี)

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี  

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

นายทัศนิน มหาอ�ำมาตยาธิบดี (อายุ 54 ปี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและสายงานสนับสนุนโครงการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี  

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี  

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ 1
- กรรมการบริหาร

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ 2

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี  

นางสาววิลาสิณี เดชอมรธัญ (อายุ 46 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

115

นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ (อายุ 42 ปี)

นายทวิชา ตระกูลยิ่งยง (อายุ 44 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง 2 และพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงินธุรกิจ),
University of Miami - Coral Gables, Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขา Information Technology
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

2552 - ก.พ. 2560

กรรมการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

2556 - 2559

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2556 - 2559

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2554 - 2556

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2554 - 2556

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558 - 2559

Group Director BPI & IT

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)

2558

Group Director - IT

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
2556 - 2558

Head of IT Service Delivery

Tesco Lotus (Thailand)

2550 - 2556

Assistant Vice President, Office of IT

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

- Chief Technology Officer

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

นางสิรินทรา มงคลนาวิน (อายุ 45 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Tepper School of Business,
Carnegie Mellon University, United States

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
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นางสิรินทรา มงคลนาวิน (อายุ 45 ปี)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1) ตนเอง

ไม่มี

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

ไม่มี

- ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและพัฒนาธุรกิจใหม่
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (การจัดการนวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

1) ตนเอง

3,009,395 หุ้น

3,009,395 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นายสมัชชา พรหมศิริ (อายุ 44 ปี)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (รัฐศาสตร์ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
University of Nottingham, ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ - การเมืองระหว่างประเทศ)
University of Warwick, ประเทศอังกฤษ

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริทีเค วัน จ�ำกัด

1) ตนเอง

2,781,874 หุ้น

2,781,874 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นายนพปฎล พหลโยธิน (อายุ 51 ปี)

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

- Chief Creative Director

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

- B.A. Furniture and Product Design
Kingston University
- B.Sc (econ) International Relations
London School of Economics and Political Science

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
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ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

นางสาววรางคณา อัครสถาพร (อายุ 40 ปี)

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี

119

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จ�ำกัด (จิม ทอมป์สัน)

นายโกวิทย์
นายอภิชาติ
นายเศรษฐา
นายวันจักร์
นายเจษฎาวัฒน์
นายธงชัย
นายพรทัต
นายศุภนิจ
นายกิตติชัย

2
3
4
5
6
7
8
9

รักตะกนิษฐ์

จัยวัฒน์

อมตวิวัฒน์

จิรอลงกรณ์

เพรียบจริยวัฒน์

บุรณศิริ

ทวีสิน

จูตระกูล

โปษยานนท์

บมจ. แสนสิริ
D, O

D, O

D

D

D, XO

D

D

D

X

บจ. ชนชัย
-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. อาณาวรรธน์
-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ.พิวรรธนา
-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้
-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ
BS1 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
BS2 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
BS3 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
BS4 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟว์ จ�ำกัด
BS5 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ ์ จ�ำกัด
BS6 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ ์ จ�ำกัด
BS7 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด
BS8 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

-

-

-

-

-

D

D

D

-

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

-

-

-

-

-

D

D

D

-

บริษัทย่อย

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ
BS9 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด
NV = บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด
BS11 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด
BS12 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ ์ จ�ำกัด
BS14 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด
BS15 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟ ฟิ ทีน จ�ำกัด
BS16 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ ท์ ีน จ�ำกัด
BS17 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่มี

1

รายชื่อ

บจ. แสนสิริ ไชน่า

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
บจ. คิวอี ดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
บจ. จิรภาส เรียลตี้

Creative Director

บจ. เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์

-

-

-

-

-

D

D

D

-

D = กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O = กรรมการตรวจสอบ
BS18 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ เอททีน จ�ำกัด
BS19 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ไนน์ทนี จ�ำกัด
BS20 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที จ�ำกัด
BS21 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที วัน จ�ำกัด
BS22 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที ทู จ�ำกัด
PA38 = บริษทั ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัทร่วมทุนกับ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
(50:50)

(ข อ้ มูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี

บจ. ปภานัน

ไม่มี

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

ไม่มี

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

ไม่มี

บจ.ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา

ไม่มี

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง

ไม่มี

บจ.คิวที ไลฟ์ไสตล์

2) คู่สมรส

บจ. ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้

ไม่มี

บจ. สิริ เวนเจอร์ส

ไม่มี
บจ. สิริ สมาร์ท วัน

ไม่มี
บจ. สิริ สมาร์ท ทู
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1) ตนเอง
บจ. สิริพัฒน์ วัน

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6, BS7,
BS8, BS9, NV, BS11, BS12, BS14,
BS15, BS16, BS17, BS18, BS19, BS20,
BS21, BS22 และ PA38

2556 - 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บจ. สิริ ทีเค วัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

นายนพปฎล พหลโยธิน (อายุ 51 ปี)
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นายฒาลิน
นายอุทัย
นายเมธา
นายนพพร
นายภูมิภักดิ์
นางสาววิลาสิณี
นายทัศนิน
นายสมเกียรติ

11
12
13
14
15
16
17
18

หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

มหาอ�ำมาตยาธิบดี

เดชอมรธัญ

จุลมณีโชติ

บุญถนอม

อังวัฒนพานิช

อุทัยแสงสุข

เอี่ยมฐิติวัฒน์

จาติกวณิช

บมจ. แสนสิริ
-

-

-

-

-

-

-

-

D

บจ. ชนชัย
-

-

-

-

D

-

-

D

-

บจ. อาณาวรรธน์
-

-

-

-

D

D

D

D

-

บจ.พิวรรธนา
-

-

-

-

D

D

-

D

-

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้
-

-

-

-

D

-

D

D

-

บจ. แสนสิริ ไชน่า
-

-

-

-

D

-

D

D

-

บจ. เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์
-

-

-

-

D

-

D

D

-

บจ. ปภานัน
-

-

-

-

-

D

D

-

-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
-

-

-

-

D

-

-

D

-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ
-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ
BS1 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
BS2 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
BS3 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
BS4 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟว์ จ�ำกัด
BS5 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ ์ จ�ำกัด
BS6 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ ์ จ�ำกัด
BS7 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด
BS8 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

-

-

-

D

-

-

D

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

นางสิรินทรา
นายสมัชชา
นางสาววรางคณา
นายทวิชา
นายนพปฎล

19
20
21
22
23

พหลโยธิน

ตระกูลยิ่งยง

อัครสถาพร

พรหมศิริ

มงคลนาวิน

รายชื่อ

บมจ. แสนสิริ
-

-

-

-

-

บจ. ชนชัย
-

-

-

-

-

บจ. อาณาวรรธน์
-

-

-

-

-

บจ.พิวรรธนา
-

-

-

-

-

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้
-

-

-

-

-

บจ. แสนสิริ ไชน่า
-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ. ปภานัน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ
BS1 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
BS2 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
BS3 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
BS4 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟว์ จ�ำกัด
BS5 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ ์ จ�ำกัด
BS6 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ ์ จ�ำกัด
BS7 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด
BS8 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

-

-

-

-

-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บจ. เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์
-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

D

-

-

-

-

-

D

-

D

D

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ
BS9 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด
NV = บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด
BS11 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด
BS12 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ ์ จ�ำกัด
BS14 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด
BS15 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟ ฟิ ทีน จ�ำกัด
BS16 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ ท์ ีน จ�ำกัด
BS17 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ
BS9 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด
NV = บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด
BS11 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด
BS12 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ ์ จ�ำกัด
BS14 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด
BS15 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟ ฟิ ทีน จ�ำกัด
BS16 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ ท์ ีน จ�ำกัด
BS17 = บริษัท บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

-

-

-

-

-

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นายวิชญา

10

รายชื่อ

บริษัทย่อย

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

บจ. คิวอี ดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์)
บจ. คิวอี ดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์)

บจ.ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา
บจ.ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา

บจ. ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้
บจ. ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง
บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง

บจ. จิรภาส เรียลตี้
บจ. จิรภาส เรียลตี้

บจ.คิวที ไลฟ์ไสตล์
บจ.คิวที ไลฟ์ไสตล์

บจ. สิริ เวนเจอร์ส
บจ. สิริ เวนเจอร์ส

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

-

D = กรรมการ

-

-

-

-

D

-

D

-

-

D = กรรมการ

-

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O = กรรมการตรวจสอบ
BS18 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ เอททีน จ�ำกัด
BS19 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ไนน์ทนี จ�ำกัด
BS20 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที จ�ำกัด
BS21 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที วัน จ�ำกัด
BS22 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที ทู จ�ำกัด
PA38 = บริษทั ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด

-

-

D

-

-

บริษัทร่วมทุนกับ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
(50:50)

(ข อ้ มูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

O = กรรมการตรวจสอบ
BS18 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ เอททีน จ�ำกัด
BS19 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ไนน์ทนี จ�ำกัด
BS20 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที จ�ำกัด
BS21 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที วัน จ�ำกัด
BS22 = บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที ทู จ�ำกัด
PA38 = บริษทั ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด

-

-

-

-

D

-

D

-

-

บริษัทร่วมทุนกับ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
(50:50)

(ข อ้ มูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

บจ. สิริ สมาร์ท ทู
บจ. สิริ สมาร์ท ทู

บจ. สิริ สมาร์ท วัน
บจ. สิริ สมาร์ท วัน

บจ. สิริพัฒน์ วัน
บจ. สิริพัฒน์ วัน

บจ. สิริ ทีเค วัน
บจ. สิริ ทีเค วัน

BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6, BS7,
BS8, BS9, NV, BS11, BS12, BS14,
BS15, BS16, BS17, BS18, BS19, BS20,
BS21, BS22 และ PA38
BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6, BS7,
BS8, BS9, NV, BS11, BS12, BS14,
BS15, BS16, BS17, BS18, BS19, BS20,
BS21, BS22 และ PA38

122
123

จุลมณีโชติ

2

บจ. อาณาวรรธน์
-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

D

D

3

บจ.พิวรรธนา
-

-

-

-

-

-

D

-

D

D

D

D

D

พรหมศิริ
กรรณสูต
กรรณสูต
อัครสถาพร
จารุก�ำจร
รัฐพิทักษ์สันติ
ซะคาอิ
สุยะมะ

14 นายสมัชชา
15 นางสาววิวรรณ
16 นายช่วงระวี
17 นางสาววรางคณา
18 นายปิติ
19 นายอนุกูล
20 นายโยอิชิโร
21 นายชินจิ

รายชื่อ

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้
บจ. แสนสิริ ไชน่า

บจ. เอส.ยู.เอ็น.แมเนจเม้นท์
บจ. ปภานัน

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

D

-

-

D

-

-

-

D

D

-

D

D

D

D

-

-

D

-

-

-

D

D

-

D

D

D

12

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

D

D

D

13

-

-

-

-

D

D

-

D

-

-

D

D

D

14

-

D

D

-

-

-

-

D

D

-

-

-

-

15

D

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

D

17

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

D

18

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

D

D

19

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D

หมายเหตุ
D = กรรมการ
* บจ.สิริ เวนเจอร์ ได้จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

บจ. ชนชัย

-

2

บจ. อาณาวรรธน์

-

3

บจ.พิวรรธนา

-

4

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้

-

5

บจ. แสนสิริ ไชน่า

-

6

บจ. เอส.ยู.เอ็น.แมเนจเม้นท์

-

7

บจ. ปภานัน
-

8

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
-

9

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ
-

10

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
-

11

บจ. ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา
-

12

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง
-

13

บจ.คิวที ไลฟ์สไตล์
-

22

21

20

19

18

17

16

15

14

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

(ข อ้ มูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

D

D

D

20

บจ. คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์)

บริษัทย่อย

หมายเหตุ
D = กรรมการ
* บจ.สิริ เวนเจอร์ ได้จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

11

บจ. ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

D

D

D

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ

บจ. จิรภาส เรียลตี้

-

-

-

-

-

-

D

D

-

-

D

D

D

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

10

บจ. ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา

9

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง

บจ. สิริ เวนเจอร์ส

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

D

8

บจ.คิวที ไลฟ์สไตล์

บจ.สิริ สมาร์ท วัน

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

D

7

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

6

บจ. คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์)

บจ.สิริ ทีเค วัน

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

D

5

บจ. ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้

4

บจ. จิรภาส เรียลตี้

บจ.สิริ สมาร์ท ทู

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

นายภูมิภักดิ์

9

จูตระกูล

-

13 นางสาวณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร

นางโอบอุ้ม

8

อังวัฒนพานิช

-

-

นายเมธา

7

อุทัยแสงสุข

D

อาชาเจริญสุข

นายอุทัย

6

บุญถนอม

D

12 นายจิรายุ

นายนพพร

5

เอี่ยมฐิติวัฒน์

D

ศิริรัตน์

นายฒาลิน

4

บุรณศิริ

D

11 นายชาญ

นายวันจักร์

3

ทวีสิน

D

วงศ์อนันต์กุล

นายเศรษฐา

2

จูตระกูล

บจ. ชนชัย
10 นางนิรดา

นายอภิชาติ

1

รายชื่อ

1

บจ.สิริ สมาร์ท วัน

บริษัทย่อย

บจ. สิริ เวนเจอร์ส

(ข อ้ มูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

บจ.สิริ ทีเค วัน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บจ.สิริ สมาร์ท ทู

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บจ.สิริพัฒน์ วัน
บจ.สิริพัฒน์ วัน

124
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ สนับสนุน
ในเรื่องความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างความสามารถใน
การแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของกิจการ จากเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึง
ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี พ.ศ. 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“CG Code ฉบับปี 2555”) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการส�ำคัญในเรื่องสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(ง) ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และ
		 เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิทั่วไป
บริษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษทั ฯ ในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส
ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับ หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายให้มกี ารจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องการเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม การด�ำเนินการประชุม และ
การบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2560 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการออกหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code ฉบับปี 2560”) ขึ้นมาเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมหลัก CG Code ฉบับปี 2555
ให้สอดคล้องกับกระบวนการท�ำงานของภาคธุรกิจและสามารถน�ำไปปรับใช้ ในทางปฏิบัติได้จริง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการ
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวมด้วย
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาหลัก CG Code ฉบับปี 2560 เพื่อน�ำมาปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ตี ามหลัก CG Code ฉบับเดิมทีบ่ ริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้อย่างเหมาะสมและครบถ้วนอยูแ่ ล้ว ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
ให้ฝา่ ยจัดการไปด�ำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นระยะต่อไป ในด้านการปฏิบตั ติ ามหลัก
การและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลัก CG Code ฉบับปี 2555 นั้น บริษัทขอรายงานดังนี้

วิธีการก่อนการประชุม

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ

เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดแนวทางด�ำเนินการเพือ่ คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ (เช่น การ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น) โดยครอบคลุมหลักส�ำคัญ ดังนี้

- ข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น ประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
(ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย เป็นต้น

(ก)
		
		
		
		
		

บริษทั ฯ มีการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผถู้ อื หุน้
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม) ซึง่ ในหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะแจ้ง
รายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนข้อมูล
ทีส่ ำ� คัญเพือ่ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมไปถึงการมอบ
ฉันทะของผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็นการล่วงหน้า
ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารด้วย

(ข) ประธานในทีป่ ระชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยใน
		 ระหว่างการประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
		 บริษัทฯ อย่างเต็มที่

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญประจ�ำปี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน
2560 โดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทัง้ ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็นเวลาประมาณ
30 วัน ก่อนวันประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
ทัง้ นี้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี บริษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลในหนังสือนัดประชุมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ อันได้แก่

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การก�ำกับดูแลกิจการ

- รายละเอียดการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยจะได้เพิ่มรายละเอียดของ
เรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจ�ำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในวาระการประชุมใด ๆ ที่ส�ำคัญเข้าไว้ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และจัดท�ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

(ค) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ กรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มเี หตุจำ� เป็น) จะเข้าร่วมประชุม
		 และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

126

127

ระหว่างการประชุม

พนักงาน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นในปี 2560 ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีประธานกรรมการ
ชุดย่อย รวมทั้งกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ ในรายงานการประชุม) เพื่อท�ำหน้าที่ชี้แจง
และตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้
ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ

บริษทั ฯ สรรหาและรักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน โดยมุง่ พัฒนาและเพิม่ พูนความสามารถ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มสี วัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ประกันสุขภาพ
และประกันชีวิต เป็นต้น

ในระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่าง
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจและรายงานทางการเงิน รวมทั้งสิทธิในการจัดสรรเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
วิธีการหลังการประชุม

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัทฯ ได้จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งได้บันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญของผู้ถือหุ้นไว้ ในรายงานการประชุม โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นใน
ปี 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์
www.sansiri.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

เจ้าหนี้และคู่ค้า
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจกับเจ้าหนีแ้ ละคูค่ า้ ทุกประเภทอย่างยุตธิ รรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายก�ำหนด
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าโดยไม่สุจริต
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ฯ ได้ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูแ่ ข่ง เจ้าหนี้ และคูค่ า้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ ค�ำนึง
ถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ ซึง่ จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไรให้กบั บริษทั ฯ ซึง่ ถือว่าเป็นการ
สร้างความส�ำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ ถึง ทัง้ ในรูปของรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สือ่ สารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

นอกจากนี้ สารสนเทศของบริษัทฯ ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sansiri.com ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทันต่อเหตุการณ์
และผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวก

ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยด�ำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ และมีการพัฒนา
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้า จึงมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

128

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดท�ำโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุม พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตัง้ กรรมการด้วย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ถือหลักปฏิบตั วิ า่
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทฯ จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ผู้บริหาร

สารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในส่วนของงบการเงินที่
เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ ได้ผา่ นการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
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ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ให้มีการด�ำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์
วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีก่ ำ� หนดไว้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีภ่ ายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทีก่ ำ� หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งต่อเลขานุการ
บริษัทรับทราบเพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงรับผิดชอบในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2201-3212 หรือที่อีเมล IR@sansiri.com
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายส�ำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส�ำหรับการเปิดเผยผลประกอบการและ
จัดท�ำเอกสารข่าว (Investor Release) เป็นรายไตรมาสแก่นักลงทุน
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้ คณะ โดยมีรายชือ่ และข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏอยูใ่ นหัวข้อรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การก�ำกับดูแลบริษัทฯ เป็นไปอย่างทั่วถึงและสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงจัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร รวมถึงเลขานุการบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั ฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพือ่ ให้มกี ารแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน
และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
ประธานกรรมการมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ซึง่ รวมถึงข้อบังคับของบริษทั ฯ และ
กฎเกณฑ์อนื่ ๆ ทีใ่ ช้บงั คับ โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ประธานกรรมการท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ด�ำเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นอิสระ
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นอกจากอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ ในส่วนของโครงสร้างการจัดการแล้ว คณะกรรมการบริษัท
ยังมีบทบาทส�ำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าว
ให้แก่ฝา่ ยจัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจ
ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และ
สังคม โดยมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ บริษทั ฯ จะได้ทำ� การรวบรวมและ
จัดท�ำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน และก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยต่อไป
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ในข้อบังคับของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย โดยก�ำหนดให้ ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�ำหนดใน
เรื่องนั้น ๆ ด้วย
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หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ทใี่ ช้บงั คับ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดนโยบายและ
ทิศทางการบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและ
ความระมัดระวัง

คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และได้พจิ ารณาความเหมาะสม
อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในส่วนของราคาและ
เงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 แล้ว นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใดทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบุคคลเหล่านั้น
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทฯ ด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงได้มกี ารปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ธุรกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของแต่ละสายงาน พร้อมทัง้ ได้กำ� หนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
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บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ตามแนวทางที่ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ
(Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้มกี ารรายงานการด�ำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดและประเมิน
ความเสี่ยงของกิจการ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยมอบให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งใน
แง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทัง้ การแข่งขันในอุตสาหกรรม และก�ำหนดมาตรการเพือ่ จัดการแก้ ไขตาม
ความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
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อนึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน เพือ่ สอบทานความถูกต้อง
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการก�ำหนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
รวมทั้งก�ำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้แตกต่างจากที่ระบุไว้ ในมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ว่า จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมนัน้ โดยให้ผถู้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงหนึง่ หุน้ เท่ากับหนึง่ เสียง
โดยจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณีตำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผูเ้ ลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน อนึ่ง ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ใหม่ก็ได้
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ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้
รับการยอมรับโดยทัว่ ไปในวงการธุรกิจและวิชาการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ โดยประธานอ�ำนวยการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อท�ำการแต่งตั้ง หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่งตั้งตามแต่กรณี เช่นเดียวกันกับ
กรรมการอื่น ๆ ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อโดยการพิจารณาร่วมกันของประธานอ�ำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่หลักในด้านการสรรหากรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูง เช่น
ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่สมควรให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ/หรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูง เป็นต้น โดยจะเสนอแนะความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และขอความเห็นชอบ ทัง้ นี้ ในการเสนอบุคคลที่
สมควรให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการนัน้ จะได้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์
ต่อไป
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้แตกต่างจากทีร่ ะบุไว้ ในมาตรา 70 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการของบริษทั ว่า จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมนั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะเลือก
ตัง้ เป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ได้ตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เห็นสมควร แต่ผถู้ อื หุน้ แต่ละรายจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยทีใ่ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
หนึง่ ในสามเป็นอัตรา โดยกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั ใหม่ได้
การคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1)		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
		 รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2)		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุมของบริษัทฯ
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อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมี
การควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับระบบการเงิน โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารสายงานทีร่ บั ผิดชอบ

(3)		 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
		 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
		 ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4)		 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
		 ผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
		 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
(5)		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
		 ของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
		 ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
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(6)		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
		 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
		 อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
		 นั้นด้วย
(7)		 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็น
		 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8)		 ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น
		 หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ
		 หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
		 เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับภาค
อุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ แล้ว ทัง้ นี้ กรรมการที่ได้รบั มอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ เติมตามปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึน้ เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียถึงตัวบุคคลทีจ่ ะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งว่ามีคณ
ุ สมบัตแิ ละศักยภาพเหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษทั ฯ ตามหลัก
ของบรรษัทภิบาลทีด่ ี รวมถึงรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหมาะสม เพือ่ ดูแลผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
และเป็นการตอบแทนบุคคลทีช่ ว่ ยให้งานของบริษทั ฯ ประสบผลส�ำเร็จ ซึง่ จะได้มกี ารน�ำเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ดิ ว้ ย
ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

(9)		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้
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		 ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
		 และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
รวมถึงการส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
โดยน�ำเสนอเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับของบริษทั ฯ โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 ผลการด�ำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

กระบวนการและหลักเกณฑ์ ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะในแต่ละปี ทั้งนี้ การประเมินผลงานของคณะกรรมการในแต่ละปีมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง
พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการ และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินส�ำหรับปีถดั ไป
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
การพัฒนากรรมการ
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของกรรมการซึง่ เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนดแนวทางนโยบายและแผนงานในการทีจ่ ะท�ำให้
บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งได้ ไว้วางใจแต่งตัง้ กรรมการเพื่อท�ำหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลการท�ำงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายในการพัฒนากรรมการทุกท่านให้มี
ความรอบรู้ ในเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นและเกีย่ วข้องกับการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมทัง้ ในด้าน
ของการจัดสรรเวลาและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านเลขานุการบริษทั
ได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สัมมนา ดังกล่าวได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับทราบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันจะน�ำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

		
		
		
		

นอกจากนี้ หากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัทจะ
จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ฐานะกรรมการของบริษทั ฯ เช่น คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน ซึง่ จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ในเรื่องภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตาม
มาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
อันเป็นข้อมูลรายละเอียดของภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎหมายทีก่ รรมการต้องยึดถือและปฏิบตั ิ รวมทัง้ ในส่วน
ทีเ่ ป็นข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) ทีจ่ ะใช้เป็นแนวทางในการท�ำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้บริหารทั้งในระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเพื่อการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่อง โดยในการ
วางแผนและการท�ำงานในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย การเงิน ตลอดจน
งานในส่วนสนับสนุนทัง้ หลาย จะก�ำหนดให้มกี ลุม่ คณะท�ำงานทีป่ ระกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง และผูบ้ ริหารในแต่ละสายงาน
มาประชุมร่วมกันเพื่อก�ำหนดแผนการท�ำงานและการประสานงาน ซึ่งอาจมีหลายคณะตามความเหมาะสม เช่น คณะท�ำงาน
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ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลางนั้น บริษัทฯ มีการพัฒนาและแผนการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยผู้บริหารระดับสูง
ในแต่ละสายงานจะต้องพิจารณาและสนับสนุนให้ผู้บริหารในระดับกลาง และพนักงานในสายงานได้มีการพัฒนาศักยภาพ
ขึ้นเพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานด้านการบริหารและท�ำงานแทนตนได้ โดยที่ผู้บริหารระดับกลางที่มีศักยภาพในทุกสายงาน
จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SLP (Sansiri Leadership Programme) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร โดยพนักงาน
จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและกลยุทธ์ ในการบริหารแนวใหม่ รวมถึงการที่จะเป็นผู้น�ำที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่าย (Network) ในการประสานงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท�ำงานในระหว่าง
สายงานได้ดว้ ย เนื่องจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้าเรียนและท�ำกิจกรรมร่วมกัน ในส่วนของพนักงานในระดับต�ำ่ ลง
มาบริษัทฯ จะมีโครงการค้นหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยจะเป็นการคุยกันในระหว่างผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่าง ๆ
ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกัน ท�ำการคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะการท�ำงานและทัศนคติที่ดีเข้ามาร่วมฝึกอบรมในลักษณะ On the
Job Training เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางตามล�ำดับ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้การสนับสนุนโครงการสัมมนา/ดูงานทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ ความรู้ และ
เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับพนักงานในการน�ำไปใช้ ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งผู้บริหารระดับกลางทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าเรียน
ในโครงการอบรมสัมมนาที่ส�ำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น�ำและการบริหารงาน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ลงนามตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับต�ำแหน่ง รวมทั้งส่งส�ำเนารายงาน
การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ บริษทั ฯ ในทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ซึง่ เป็นมาตรการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ สามารถตรวจสอบ
ว่ามีการซื้อขายหุ้นโดยการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญของบริษัทฯ ไว้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์
จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
พร้อมทั้งการก�ำชับให้มีการเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่ผบู้ ริหารอืน่ พร้อม ๆ กับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ด้วยวิธกี ารดังกล่าว บริษทั ฯ เชือ่ ว่า หากเกิด
การน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน จะสามารถก�ำหนดขอบเขตในการสอบสวนและน�ำตัวผู้กระท�ำความผิด
มาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปีบญ
ั ชี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
รวมเป็นเงิน 7.78 ล้านบาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ�ำนวน 2 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ�ำนวน
5.78 ล้านบาท
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ในการพิจารณาโครงการใหม่ โดยจะท�ำหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนซื้อที่ดินหรือลงทุนอื่น ๆ หรือคณะท�ำงาน
ที่พิจารณาเกี่ยวกับการเงินของบริษัท หรือ คณะท�ำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เป็นต้น โดยในคณะท�ำงาน
เหล่านีจ้ ะประกอบด้วยประธานอ�ำนวยการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร เป็นแกนหลัก และมีบรรดา
ผู้บริหารอื่น ๆ ในระดับต่าง ๆ ของสายงานที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเข้าร่วมในการท�ำงานในกลุ่มคณะท�ำงานแต่ละคณะ
ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยแนวทางในการท�ำงานดังกล่าวนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของผู้บริหาร
อย่างมาก เนื่องจากได้มีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดแผนและการปฏิบัติงาน และได้เห็นและสัมผัสการท�ำงาน
ของผูบ้ ริหารในสายงานอืน่ ๆ ด้วย นอกจากนีย้ งั เป็นการที่ได้มโี อกาสศึกษาและได้รบั การถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�ำงาน
จากผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติงานจริงด้วย จะเห็นว่า วิธีการท�ำงานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาผู้บริหารที่ดีแล้ว
ยังจะท�ำให้งานมีความต่อเนื่อง สามารถสืบทอดงานและถ่ายโอนความรับผิดชอบระหว่างผู้บริหารทั้งในระดับเดียวกันใน
ต่างสายงาน และจากผู้บริหารระดับสูงได้ โดยคล่องตัว เนื่องจากไม่ติดยึดกับตัวบุคคล เป็นการท�ำงานในลักษณะของทีม
การที่ ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มคณะท�ำงานแต่ละคณะที่ท�ำงานสอดประสานกัน ท�ำให้มีการสืบทอดงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในลักษณะของการท�ำงานร่วมกันซึ่งจะได้ศึกษาและถ่ายทอดงาน รวมทั้งความรับผิดชอบที่ส�ำคัญไปพร้อมกัน

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ในรอบปีบญ
ั ชี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าบริการอืน่ ให้แก่ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ดังนี้
(ก) ค่าบริการอื่น ได้แก่ Audit Instruction Charge: - ไม่มี -

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

(ข) ค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ : - ไม่มี -

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ประธานอ�ำนวยการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร และผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในบริษทั ย่อย มีหน้าทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ฯ ทีต่ นด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดเก็บ
ข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อย เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทนั ก�ำหนด
รวมทั้งก�ำกับดูแลให้นโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทย่อยมีการด�ำเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ
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หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
แสนสิริตระหนักถึงความส�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี สนับสนุน
ในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อหน้าทีใ่ ห้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขันเพือ่ รักษาเงินทุน
และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของกิจการ (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในรายงานความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2560)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
แสนสิริมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานแห่งความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด เนื่องจาก
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จะส่งเสริมให้บริษทั ฯ ก้าวไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ คี วามยัง่ ยืน พร้อมกับ
การด�ำเนินธุรกิจได้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ มีขอบเขตชัดเจนทีส่ ามารถแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ
กระบวนการท�ำงาน การรายงานและการอนุมตั ิ เพือ่ ให้การตรวจสอบและการถ่วงดุลอ�ำนาจสามารถด�ำเนินไปได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ซึ่งจ�ำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยมีช่องทางการติดต่อ ดังนี้
ช่องทางที่ 1

อีเมล		

CG@sansiri.com

ช่องทางที่ 2

ไปรษณีย์

โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

					

- ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

					

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

					

- เลขานุการบริษัท (ส�ำนักกฎหมาย)

			

ที่อยู่: บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

					

475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ช่องทางที่ 3

https://www.sansiri.com/eng/corporate-governance

เว็บไซต์		

(สามารถศึกษารายละเอียดช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด และการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ที่รายงาน
ความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2560)

การด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการน�ำนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติที่ดี ลงสู่กระบวนการท�ำงานให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยส่งเสริม
ความซื่อสัตย์ในหมู่พนักงาน และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
และข้อบังคับ อีกทั้งยังมีระบบการท�ำธุรกรรมและการอนุมัติทางการเงินที่เหมาะสมและโปร่งใส มีขั้นตอนการตรวจสอบที่
ป้องกันการทุจริต ก�ำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสอีกด้วย

แสนสิรยิ ดึ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายและหลีกเลีย่ งการด�ำเนินการใด ๆ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ในเชิงธุรกิจ ละเว้นการกระท�ำใด ๆ ทีล่ ว่ งละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ประชาชนทั่วไป และคู่ค้าทางธุรกิจ สนับสนุนให้ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ได้รับความส�ำคัญและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งลงนามแสดงเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council) หรือ CAC เพื่อขยายผลจากนโยบายสู่การปฏิบัติในกระบวนการธุรกิจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561

แนวปฏิบตั ดิ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักการและแนวปฏิบตั ดิ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของธุรกิจ องค์กร
หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องไม่ละเมิดหรือสนับสนุน
การด�ำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น กรณีมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาได้ที่
ฝ่ายกฎหมายเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง
และต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น (สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมได้ที่รายงานความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2560)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

แสนสิริกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle Blower Policy)
กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ หรือบุคคลใด มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท�ำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทุจริตคอร์รัปชัน หรือต้องการร้องเรียนการถูกละเมิด สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเพื่อ
ให้บริษัทฯ สามารถสืบสวนและด�ำเนินการอย่างเหมาะสมได้ พร้อมส่งหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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แสนสิริเคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ตามหลักของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights: UDHR) และสิ ท ธิ เ ด็ ก ตามหลั ก การของสิ ท ธิ เ ด็ ก และหลั ก ปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ (Children’s
Rights and Business Principle: CRBP) ที่อ้างถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of
Child: CRC) บริษัทฯ ตระหนักดีว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงด�ำเนินการทางธุรกิจที่ี
เป็นมิตรต่อเด็ก และด�ำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชนไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักการและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิเด็กใน
จรรยาบรรณธุรกิจ การไม่สนับสนุนบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) การยุติการใช้แรงงานเด็กโดยลงนามในข้อตกลง
ความร่วมมือกับคูค่ า้ ทางธุรกิจ เพือ่ ห้ามมิให้มกี ารใช้แรงงานเด็กในโครงการก่อสร้างของแสนสิรทิ กุ แห่ง การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา
เพศ อายุ สีผิว สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล และการจัดท�ำช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น
(Whistle Blower Channel) (สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน
ได้ที่รายงานความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2560)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม
บุคลากรคือสิง่ ทีเ่ ป็นคุณค่ายิง่ ขององค์กรในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์
ไว้อย่างชัดเจน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่พนักงาน นอกเหนือจากกฎระเบียบและข้อบังคับ
ซึ่งรวมถึง

(สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมได้ที่รายงาน
ความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2560)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
แสนสิริเชื่อมั่นว่าบ้านไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นสถานที่ที่ทุกคนในครอบครัว ได้มีทุกวันที่รายล้อมไปด้วยความสุข
ความอบอุ่น และความสบายใจ ในการนี้ แสนสิริได้มุ่งมั่นใส่ใจในการให้บริการหลังการขาย และน�ำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์
และช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความสุขให้กับการใช้ชีวิตของลูกบ้านและครอบครัว ผ่านทางกิจกรรมและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่
คัดสรรมาโดยเฉพาะ ภายใต้ โครงการ “แสนสิริ แฟมิลี่”
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น การประเมินความพึงพอใจ ช่องทางการร้องเรียนเกีย่ วกับ
สินค้าลิขสิทธิ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของสินค้า
และบริการ การตรวจสอบ การแก้ ไขปัญหา และการติดตามความ
คืบหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลข้ามสายงาน
เพือ่ มัน่ ใจได้วา่ ทุกข้อร้องเรียนจะได้รบั การจัดการอย่างถูกต้อง เพือ่
ให้ลกู ค้าได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมและได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ
(สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ที่ ร ายงายความยั่ ง ยื น ของ
แสนสิริ ปี 2560)

- นโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
- การฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพือ่ ความยุตธิ รรมในการก�ำหนด
		 ค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้นของพนักงาน
- การสร้างสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ และการส่งเสริมสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยให้กับทุกส่วนงานไม่ว่า
		 จะเป็นส�ำนักงานของบริษัทฯ ส�ำนักงานขาย โรงงานผลิต หรือสถานที่ก่อสร้างโครงการ
- การให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
- การมอบส่วนลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 50 ทีโ่ รงเรียนสาธิตพัฒนาส�ำหรับบุตรของพนักงาน โดยในปี 2560 มีพนักงาน
		 จ�ำนวน 11 ราย ได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว
		
		
		
		

การส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนหลังคลอด และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลื้ยงดูบุตรและการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัดให้มีห้องส�ำหรับให้นมบุตรพร้อมตู้เก็บ
น�้ำนมแม่ที่ถูกสุขอนามัยและพื้นที่ส�ำหรับเด็ก ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถน�ำบุตรหลานมาดูแลในช่วงปิดเทอมได้ที่
ส�ำนักงานของบริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อาคารสิริภิญโญ อาคารรัชต์ภาคย์ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป และ
ฮาบิโตะ มอลล์

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” เพื่อก�ำหนดนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และความคาดหวังของ
ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี แสนสิรไิ ด้ตระหนักว่าการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีม่ งุ่ เน้นความต้องการในปัจจุบนั จะประสบผลส�ำเร็จได้นนั้ ต้องมุง่ เน้นไปที่
ความสามารถของคนรุน่ ถัดไป นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ จึงค�ำนึงถึงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และ
ได้ริเริ่มความคิดดังกล่าวผ่านโครงการ “แสนสิริ โซเชียล เชนจ์” (Sansiri Social Change) (สามารถศึกษารายละเอียด
การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ที่รายงานความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2560)

- การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎระเบียบ มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมสมดุลของชีวิต
		 การท�ำงานของพนักงาน โดยค�ำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
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แสนสิรมิ งุ่ มัน่ ในการท�ำธุรกิจบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และข้อบังคับในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEQA) ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้การจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Monitoring Report)
เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ บริษทั ฯ ได้มกี ระบวนการตรวจสอบวิธกี ารด�ำเนินงานของโครงการต่าง ๆ เพือ่ ให้แน่ใจว่า
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทัง้ หมดและได้รบั การอนุมตั จิ ากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (สามารถศึกษารายละเอียด
การด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากร สิง่ แวดล้อม และพลังงานได้ทรี่ ายงานความยัง่ ยืนของแสนสิริ ปี 2560)

การจัดท�ำรายงานความยั่งยืน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment,
Social, and Governance: ESG) เพือ่ สร้างองค์กรให้เกิดความยัง่ ยืน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้านความยั่งยืน และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะทุก 6 เดือน และก�ำหนดให้
แยกรายงานแห่งความยัง่ ยืนออกจากรายงานประจ�ำปี (56-2) เริม่ ตัง้ แต่ปี 2559 เป็นต้นไปเพือ่ ความชัดเจน โดยให้ยดึ กรอบ
การรายงานด้านความยั่งยืนตาม Global Reporting Initiative (GRI) Standards

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เหมาะสมและเพียงพอ
ที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสัมพันธ์กับการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในครอบคลุม 5 ส่วนส�ำคัญ อันได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (2) การบริหารความเสีย่ ง (3) การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ช่วยในการก�ำกับดูแล
ของผูบ้ ริหาร โดยบริษทั ฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรภายใต้หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ อือ้ ต่อการควบคุมการปฏิบตั งิ าน อาทิ การแต่งตัง้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ อันประกอบด้วย
กรรมการจากฝ่ายบริหาร กรรมการภายนอก และกรรมการตรวจสอบซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท�ำให้การพิจารณา
ตัดสินใจในการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีการคานอ�ำนาจกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตระหนัก
และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ในเรื่อง จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การรักษาข้อมูลส�ำคัญ
และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ อีกทางหนึง่ โดยท�ำการตรวจสอบ
ประเด็นทีส่ ำ� คัญทางการบัญชี-การเงิน และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่าการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ
หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องจะท�ำการแจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหาแนวทางแก้ ไขอย่างทันกาลหรือปรับปรุงให้ดขี นึ้
พร้อมทั้งน�ำเสนอผลการแก้ ไขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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2. การบริหารความเสี่ยง
ในการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดท�ำแผนงานประจ�ำปีที่มีเป้าหมายชัดเจนและ
วัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด ซึ่งด�ำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่มีการระบุ
และประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ด้านโอกาสและผลกระทบที่ได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ผูท้ รงคุณวุฒิ รวมถึงการวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งในด้านต่าง ๆ
ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร เพื่อก�ำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยเจ้าของ
ความเสี่ยงที่เป็นผู้รับผิดชอบและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน โดยในระหว่างปฏิบัติ
ตามแผนงานจะมีการติดตามและประเมินปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ
ทั้งนี้ หากมีปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้แล้ว บริษัทฯ จะมีการปรับกลยุทธ์
หรือก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัย
เหมาะสมกับองค์กร มีความถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์เสมอ เห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบใน
การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้กระบวนการจัดเก็บรวบรวม การเข้าถึง การใช้งาน และการจัดท�ำ
รายงานจากข้อมูลต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยที่เพียงพอเหมาะสม ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากร
ทางด้ า นสารสนเทศที่ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ หนด รวมถึ ง การพั ฒ นาช่ อ งทางการสื่ อ สารข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งเปิ ด เผยต่ อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายภายใน
ที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกได้ โดยตรง ท�ำให้การติดต่อสื่อสารและการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการเปิดรับข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก โดยเปิดช่องทาง
ในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel) เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
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ในด้านการบริหารงาน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ให้เหมาะสมตาม
หลักการแบ่งแยกหน้าที่และการกระจายอ�ำนาจภายใต้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท�ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น ตามอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินงาน (Power of Authorities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
รวมทัง้ มีมาตรการในการติดตามให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษทั ฯ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ทชี่ ดั เจนเพือ่ ให้ทศิ ทางการท�ำงานของทุกหน่วยงาน
เป็นไปในทางเดียวกัน และได้มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้รวบรวมและก�ำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึน้ และได้สง่ เสริมกิจกรรมเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้าง
ค่านิยม แนวทางปฏิบตั ิ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีเ่ ป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึง่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าวัฒนธรรมองค์กร
ดังกล่าวจะส่งเสริมในด้านความซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Integrity) ของพนักงานได้ทางหนึง่ อีกทัง้ เป็น
พลังผลักดันไปสู่ความส�ำเร็จในอนาคต

5. ระบบการติดตาม
ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 12 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส นอกจากนี้ ในการบริหารงานตามแผนงานจะมีการตรวจสอบติดตามผล
การด�ำเนินงาน และวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการเงินอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมรวมของพนักงาน
ระดับจัดการของทุกฝ่ายเพื่อรายงานความคืบหน้าของการด�ำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
นอกเหนือไปจากการบริหารติดตามผลตามระบบงานและตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดตามแผนงานโดยผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้
อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการส่งผ่านข้อมูลและการติดตามการท�ำงานข้ามสายงานอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
หากตรวจพบข้อบกพร่องจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสั่งการ
แก้ ไขต่อไป

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการย่อยทีป่ ระกอบด้วย 1) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 2) คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง 3) คณะกรรมการตรวจสอบ 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 5) คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการทุกคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวทางในแบบประเมินที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด และโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษทั มีความเห็น
ต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ
และงบการเงินรวมของบริษัทย่อย ตามที่ควรอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในงบการ
เงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ ไข
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แต่ประการใด
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นางศุภานัน เรืองจิระภา ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท�ำงาน และการอบรม ทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยในระหว่างปีทผี่ า่ นมา นางศุภานัน เรืองจิระภา ได้นำ� เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีดังนี้

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ทัง้ นี้ การพิจารณา และอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึง่ บริษทั ฯ ได้คดิ ราคาซือ้ ขายสินค้า
และบริการตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธรุ กิจการค้า และได้เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หมายเหตุที่ 6)
ของงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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รายการระหว่างกัน
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการธุรกิจปกติ ขั้นตอนการอนุมัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการท�ำธุรกรรมกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส่วนการท�ำรายการระหว่างกัน
อื่น ๆ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เป็นไปตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการพิจารณาการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้ ในการด�ำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ชื่อ - สกุล

นางศุภานัน เรืองจิระภา

ตำ�แหน่ง

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในอาวุโส

อายุ

62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

Internal Audit Role
Internal Audit Conference 2010

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

นโยบายหรือแนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินการรายการระหว่างกันตราบเท่าที่บริษัทฯ เห็นว่า การเข้าท�ำรายการระหว่างกัน จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ ตามสภาวการณ์ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ เข้าท�ำรายการ โดยจะมีการก�ำหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด เช่นเดียวกับการก�ำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและ
หลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง
และสมเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่
มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลสอบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องของงบการเงิน รวมทัง้
ประเมินการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)
ประธานกรรมการ
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(นายอภิชาติ จูตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร

149
ตารางอัตราส่วนทาง
การเงินที่ส�ำคัญ

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2.96

2.69

1.78

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.14

0.18

0.15

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.22

0.19

0.01

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

558.67

268.69

188.88

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

0.64

1.34

1.91

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

0.46

0.41

0.38

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

789.13

873.50

956.35

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

15.45

15.48

6.64

ระยะเวลาช�ำระหนี้

วัน

23.30

23.26

54.23

วงจรเงินสด

วัน

766.47

851.59

904.02

อัตราก�ำไรขั้นต้น (ของรายได้หลัก)

ร้อยละ

29.34

30.52

31.00

อัตราก�ำไรขั้นต้น (ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย)

ร้อยละ

29.86

31.47

33.29

อัตราก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

9.12

9.83

8.89

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

13.48

12.23

9.64

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

4.92

4.75

3.69

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

ร้อยละ

56.48

43.18

22.27

เท่า

0.52

0.48

0.40

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
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ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

1.55

1.59

1.63

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

1.23

1.15

1.17

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น - สุทธิ

เท่า

1.13

1.02

1.07

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย

เท่า

3.24

3.52

3.03

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพัน

เท่า

0.39

0.51

0.51

ร้อยละ

50.00

50.00

50.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ข้อมูลต่อหุ้น

ค�ำอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 และแนวโน้มของปี 2561
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.9 (ทีม่ า: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เพิม่ ขึน้
เมือ่ เทียบกับอัตราการขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.3 ของปีทผี่ า่ นมา ในด้านการใช้จา่ ย การส่งออกสินค้าและบริการ การใช้จา่ ยภาคครัวเรือน
การลงทุนรวม และการใช้จา่ ยของรัฐบาลขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนด้านการผลิต การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาขนส่ง
สาขาการค้าส่งค้าปลีก ภาคเกษตร และสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึน้ ในขณะทีส่ าขาก่อสร้างชะลอตัวลง

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

1.91

1.97

2.13

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

บาท

0.25

0.24

0.20

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

0.12

0.12

0.12

ส�ำหรับอัตราการขยายตัวของการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนในปี 2560 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.2 ปรับเพิม่ ขึน้ จากการขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.0
ในปี 2559 การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 1.7 ในขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 1.2 ส�ำหรับมูลค่า
การส่งออกโดยรวมทั้งปี 2560 อยู่ที่ 235,106 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากปีก่อนหน้า

สินทรัพย์รวม

ร้อยละ

(5.05)

4.78

10.14

หนี้สินรวม

ร้อยละ

(12.58)

5.74

11.18

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ร้อยละ

9.60

3.30

8.48

รายได้จากการขายหรือบริการ

ร้อยละ

31.54

(8.51)

(8.56)

ทางด้านการผลิต สาขาก่อสร้างมีอตั ราลดลงทีร่ อ้ ยละ 2.3 ตามการลดลงของการก่อสร้างทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน สาขา
โรงแรมและภัตตาคารขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 8.5 โดยมีรายรับรวมจากการท่องเทีย่ วทัง้ สิน้ 2,754.0 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ
9.5 นอกจากนี้ สาขาอุตสาหกรรมยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.5 ส่วนทางด้านสาขาเกษตรกรรม
ขยายตัวร้อยละ 6.2 เนือ่ งจากการเติบโตอย่างมีนยั ส�ำคัญของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร แม้วา่ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยก็ตาม ทัง้ นี้ การจ้างงานยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 1.0 ทางด้านอัตราเงินเฟ้อ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ในขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ยังคงที่ (ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ร้อยละ

17.33

(9.79)

4.72

ก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

3.32

(3.58)

(16.44)

อัตราการเติบโต

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์วา่ จะ
ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.6-4.6 โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้การส่งออกและ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขนึ้ การใช้จา่ ยภาครัฐบาลยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี ประกอบกับการลงทุนทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ขยายตัวอย่างชัดเจน ภาคการท่องเทีย่ ว ภาคการส่งออก และสาขาบริการมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดอี ย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดี
ยังมีข้อจ�ำกัดและปัจจัยเสี่ยงบางประการ อาทิ การลดลงของแรงขับเคลื่อนจากภาคเกษตร ความเสี่ยงจากความผันผวน
ในระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงราคาสินค้า อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบีย้ โลกทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2560 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีรายรับรวมทัง้ สิน้ 31,757 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากจ�ำนวน 34,395 ล้านบาท ในปี 2559
เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซึง่ ลดลงทีร่ อ้ ยละ 13 ทัง้ นี้ รายได้จากการขายโครงการยังคงเป็นรายได้
หลักของแสนสิริ คือ ร้อยละ 82 ของรายได้รวม อย่างไรก็ดี ในปี 2560 แสนสิรมิ รี ายได้จากการขายวัสดุและรายได้คา่ บริการธุรกิจ
เพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 53 และร้อยละ 33 ตามล�ำดับ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า ส�ำหรับก�ำไรสุทธิในปี 2560 มีจำ� นวน 2,825 ล้านบาท
ลดลงทีร่ อ้ ยละ 16 เมือ่ เทียบกับก�ำไรสุทธิจำ� นวน 3,380 ล้านบาทในปี 2559
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์

ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการ ในช่วงปี 2558-2560 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้ตามตารางด้านล่างนี้

ส�ำหรับปี 2560 แสนสิรมิ รี ายได้จากโครงการเพือ่ เช่าเท่ากับ 89 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 จากจ�ำนวน 80 ล้านบาทในปี 2559
ในขณะทีร่ ายรับค่าบริการธุรกิจมีจำ� นวน 4,368 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากจ�ำนวน 3,273 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 เมือ่ เทียบกับ
ปีกอ่ นหน้า สาเหตุหลักมาจากแสนสิรมิ รี ายได้จากการรับบริหารจัดการโครงการให้แก่กจิ การทีค่ วบคุมร่วมกัน นอกจากนี้ แสนสิริ
มีรายได้คา่ บริการอืน่ ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในปี 2560 รวมจ�ำนวน 293 ล้านบาท
ลดลงทีร่ อ้ ยละ 3 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า

ล้านบาท

บ้านเดี่ยว

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2560
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

10,108

28.8

9,616

31.9

11,401

43.7

1,996

5.7

1,224

4.1

1,751

6.7

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

-

-

-

-

30

0.1

ต้นทุนขาย

คอนโดมิเนียม

23,048

65.6

19,260

64.0

12,897

49.5

รวม

35,152

100.0

30,099

100.0

26,080

100.0

ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์
มิกซ์

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ปี 2559

ส�ำหรับปี 2560 แสนสิรมิ รี ายได้จากการขายโครงการจ�ำนวน 26,080 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากรายได้จากการขายโครงการ
จ�ำนวน 30,099 ล้านบาทในปี 2559 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม ซึง่ เกิดจาก
ในปี 2560 แสนสิรมิ โี ครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่พร้อมโอนกรรมสิทธิอ์ ยู่ 4 โครงการ ซึง่ 2 โครงการได้ดำ� เนินการภายใต้
บริษทั ร่วมทุนระหว่างบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) กับ บริษทั บีทเี อส กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ รายได้จากการขายโครงการ
ภายใต้บริษทั ร่วมทุนจะไม่ได้ปรากฏอยูใ่ นรายการขายโครงการ ส่งผลให้รายได้จากการขายโครงการในปี 2560 มีจำ� นวนลดลง
ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการในปี 2560 แบ่งเป็นรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 50 จ�ำนวน 12,897
ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการบ้านเดีย่ วร้อยละ 44 จ�ำนวน 11,401 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์
ร้อยละ 7 จ�ำนวน 1,751 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์รอ้ ยละ 0.1 จ�ำนวน 30 ล้านบาท
ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดีย่ วในปี 2560 ปรับเพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 19 จากจ�ำนวน 9,616 ล้านบาท ในปี 2559 มาอยู่
ทีจ่ ำ� นวน 11,401 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากโครงการเศรษฐสิริ จรัญ-ปิน่ เกล้า โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา โครงการ
บุราสิริ ราชพฤกษ์-345 และโครงการเศรษฐสิริ พัฒนาการ ทัง้ นี้ มีรายรับจาก 4 โครงการรวม 3,696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
14 ของรายได้จากการขายโครงการทัง้ หมด
ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ในปี 2560 มีจำ� นวน 1,751 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า
ทัง้ นี้ รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ มาจากโครงการ 4 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการทาวน์ อเวนิว โคโคส พระราม 2
ซอย 50 โครงการทาวน์ อเวนิว เมิรจ์ รัตนาธิเบศร์ โครงการสิริ อเวนิว เพชรเกษม 81 และโครงการสิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 ทัง้ นี้
มีรายรับจาก 4 โครงการรวม 805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายโครงการทัง้ หมด
รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2560 มีจำ� นวน 12,897 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของรายได้จากการ
ขายโครงการทัง้ หมด ปรับลดลงร้อยละ 33 จากจ�ำนวน 19,260 ล้านบาทในปี 2559 ทัง้ นี้ โครงการ ไนน์ตี้ เอท ไวร์เลส โครงการ
โมริ เฮาส์ และโครงการ เอดจ์ สุขมุ วิท 23 เป็นโครงการทีม่ รี ายได้สงู สุด 3 อันดับแรก ตามล�ำดับ โดยรายรับรวมจาก 3 โครงการ
ดังกล่าว มีจำ� นวน 7,284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้จากโครงการเพือ่ ขายทัง้ หมด

ส�ำหรับปี 2560 แสนสิรบิ นั ทึกต้นทุนขายโครงการเท่ากับ 17,399 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมือ่ เทียบกับต้นทุนขายโครงการ
ในปี 2559 ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ทัง้ นี้ อัตราก�ำไรขัน้ ต้นส�ำหรับโครงการเพือ่ ขายปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 31.5 ในปี 2559 มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 33.3 ในปี 2560 สาเหตุหลักมาการบริหารจัดการต้นทุน ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ส�ำหรับต้นทุนบริการโครงการเพือ่ เช่ามีจำ� นวน 72 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31 จากปี 2559 ในขณะทีต่ น้ ทุนบริการธุรกิจเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 42 จากปี 2559 มาอยูท่ ี่ 3,447 ล้านบาทในปี 2560 ตามการเพิม่ ขึน้ ของรายได้คา่ บริการธุรกิจ ส�ำหรับต้นทุนบริการอืน่
ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงทีร่ อ้ ยละ 5 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหารในปี 2560 เท่ากับ 6,103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของรายได้รวม เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้า
ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารอยูท่ รี่ อ้ ยละ 16.9 ของรายได้รวม ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการขายในปี 2560 มีจำ� นวน 3,224
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของรายได้รวม ปรับเพิม่ ขึน้ จากจ�ำนวน 3,039 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 ของรายได้
รวมในปี 2559 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการตลาดเพือ่ บริหารจัดการสินค้าคงเหลือ รองรับการเปิดตัวโครงการ
จ�ำนวนมากในปีถดั ไป ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการบริหารในปี 2560 (รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร) มีจำ� นวน 2,879 ล้านบาท ปรับเพิม่ ขึน้
จากจ�ำนวน 2,789 ล้านบาท โดยสัดส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารในปี 2560 ปรับเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 8.1 ของรายได้รวมใน
ปี 2559 มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 9.1 ของรายได้รวมตามการขยายตัวของธุรกิจ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ปี 2558

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินในปี 2560 อยูท่ ี่ 411 ล้านบาท ลดลงจากจ�ำนวน 615 ล้านบาทในปี 2559 โดยมีปจั จัยหลักมาจากการน�ำทีด่ นิ
บางส่วนทีไ่ ด้ซอื้ มาไปพัฒนาโครงการ ประกอบกับการขายโครงการทีส่ ร้างเสร็จแล้วได้เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยทางการเงินลดลง
ก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปี 2560 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยบันทึกก�ำไรสุทธิเท่ากับ 2,825 ล้านบาท ลดลงทีร่ อ้ ยละ 16 จากก�ำไรสุทธิในปี 2559
จ�ำนวน 3,380 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีอตั ราก�ำไรสุทธิทรี่ อ้ ยละ 8.9 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากอัตราก�ำไรสุทธิทรี่ อ้ ยละ
9.8 ของรายได้รวมในปี 2559 เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหารและค่าใช้จา่ ยอืน่ โดยในปี 2560
แสนสิรบิ นั ทึกผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย ทีด่ นิ รอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และ

ในปี 2560 แสนสิรมิ รี ายได้จากการขายโครงการมิกซ์อยูท่ ี่ 30 ล้านบาทจากโครงการอณาสิริ อยุธยา
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สินทรัพย์

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เป็นจ�ำนวน 80,150 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 7,376 ล้านบาท
เมือ่ เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 54,222 ล้านบาท ลดลง
จากจ�ำนวน 57,289 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ขายและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ� นวน 25,927
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 10,443 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ
รอการพัฒนา เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเงินลงทุนระยะยาวอืน่

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสนสิรมิ อี ตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ 9.64 ปรับลดลงจากร้อยละ 12.23 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากการทีอ่ ตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2560 ปรับลดลงมาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.69 จาก
ร้อยละ 4.75 ในปี 2559 ประกอบกับการลดลงของอัตราก�ำไรสุทธิจากร้อยละ 9.8 ในปี 2559 มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 8.9 ในปี 2560
ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปรับเพิม่ ขึน้ จาก 1.59 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มาอยูท่ ี่ 1.63 เท่า ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

หนี้สิน

สรุปปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานในอนาคต

หนีส้ นิ รวมของแสนสิรแิ ละบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ� นวน 49,672 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 4,994 ล้านบาท
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยหนีส้ นิ หมุนเวียนจ�ำนวน 30,500 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9,210 ล้านบาทจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของหุน้ กูช้ นิดไม่มปี ระกันทีจ่ ะครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี และตัว๋ เงินจ่าย
ระยะยาวค่าทีด่ นิ ส่วนทีค่ รบก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี ในขณะทีห่ นีส้ นิ ไม่หมุนเวียนมีจำ� นวน 19,172 ล้านบาท ลดลง 4,216 ล้านบาท
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของตัว๋ เงินจ่ายระยะยาวค่าทีด่ นิ และหุน้ กูช้ นิดไม่มปี ระกัน ทัง้ นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ 35,527 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 32,276 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.63 เท่า และหนีส้ นิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Gearing Ratio) เท่ากับ 1.17 เท่า ทัง้ นี้ บริษทั ยังคงสามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามทีก่ ำ� หนดไว้
กรณีทอี่ อกตราสารหนี้ กล่าวคือ ก�ำหนดให้อตั ราส่วนหนีส้ นิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1

ปัจจัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของแสนสิริ ซึง่ ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
ไว้หรือมีการเปลีย่ นแปลงจากปีทผี่ า่ นมาอย่างมีนยั ส�ำคัญ ประกอบด้วย ความเสีย่ งจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลก และ
แนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของราคาสินค้า อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบีย้ โลก ซึง่ ส่งผลต่อก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค ท�ำให้ความสามารถ
ในการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยอาจลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวน แสนสิรไิ ด้ตระหนักถึงปัจจัยภายนอกทีอ่ าจจะมีผลกระทบดังกล่าว
ได้นำ� มาวิเคราะห์และปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของแสนสิริ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ� นวน 30,478 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,382 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นผลมาจากก�ำไรสุทธิสำ� หรับปี 2560 จ�ำนวน 2,825 ล้านบาท และการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จ�ำนวน 1,443 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แสนสิรไิ ด้จา่ ยเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิของปี 2559 จ�ำนวน 1,857 ล้านบาท
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ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รวมจ�ำนวน 336 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากจ�ำนวน 57 ล้านบาทในปี 2559 ทัง้ นี้ อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ส�ำหรับปี 2560 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 22.7 ของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

กระแสเงินสด
แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อย มีเงินสดสุทธิยกมาจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 3,541 ล้านบาท แสนสิรมิ เี งินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด�ำเนินงาน 1,936 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน 4,021 ล้านบาท และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหา
เงิน 1,531 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 2,978 ล้านบาท
ส�ำหรับกิจกรรมด�ำเนินงาน แสนสิรมิ กี ำ� ไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานจ�ำนวน
22,143 ล้านบาท ในการนี้ แสนสิรใิ ช้เงินสดไปในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายจ�ำนวน 19,077 ล้านบาท ส�ำหรับ
กิจกรรมลงทุน แสนสิรใิ ช้เงินสดไปในการให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันจ�ำนวน 4,042 ล้านบาท ส�ำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
แสนสิรใิ ช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการช�ำระคืนเงินกูย้ มื และดอกเบีย้ ให้แก่สถาบันการเงินจ�ำนวน 6,489 ล้านบาท และจ่ายช�ำระคืน
หุน้ กูท้ คี่ รบก�ำหนดไถ่ถอนจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังใช้กระแสเงินสดไปในการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 1,857 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.78 เท่า ลดลงจาก 2.69 เท่า ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ หมุนเวียนทีร่ อ้ ยละ 43 จากการเพิม่ ขึน้ ของหุน้ กูช้ นิดไม่มปี ระกันและ
ตัว๋ เงินจ่ายระยะยาวค่าทีด่ นิ ส่วนทีค่ รบก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์หมุนเวียนปรับลดลงทีร่ อ้ ยละ 5 จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
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รายงาน
และงบการเงินรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อก�ำหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจ
สอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจ
สอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญใน
งบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบส�ำหรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารและหนังสือชี้ชวนในการออกหุ้นกู้

เนือ่ งจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวเลขทีม่ สี าระส�ำคัญทีส่ ดุ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็นตัวชีว้ ดั หลักใน
แง่ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับกลุม่ บริษทั มีจำ� นวนหน่วยโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายและสัญญาซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ กลุม่ บริษทั จึงมีความเสีย่ งเกีย่ วกับ
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ว่าได้เกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องกับกิจการ

การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในสัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารและหนังสือชีช้ วนในการออกหุน้ กูเ้ ป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญในการตรวจสอบ
เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มียอดคงเหลือของเงินกูย้ มื จากธนาคารและหุน้ กูท้ มี่ สี าระส�ำคัญ เป็นหนีส้ นิ ทีม่ มี ลู ค่าสูงสุดในงบการเงิน
ซึง่ ประกอบด้วยสัญญากูย้ มื เงินและหนังสือชีช้ วนจ�ำนวนมาก โดยแต่ละสัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารและหนังสือชีช้ วนนัน้ ได้
ระบุเงื่อนไขบางประการที่กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขทางการเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกูด้ งั กล่าว จากผู้ ให้กู้ รวมถึงการจัดประเภทจากหนีส้ นิ
ไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการด�ำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่ กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
• สุม่ ตัวอย่างสัญญาขายเพือ่ ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์วา่ เป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาขาย
ของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ท�ำความเข้าใจกระบวนการในการติดตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมของฝ่ายบริหาร และตรวจสอบ
เงือ่ นไขต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญากูย้ มื ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นข้อก�ำหนดทัว่ ไปและข้อก�ำหนดทางการเงิน ซึง่ รวมถึงการด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงิน ว่าเป็นไปตามที่ระบุในสัญญากู้ยืม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญากู้ยืม

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
การประมาณการมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย ตามทีเ่ ปิดเผยไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 12 ต้องอาศัยดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประมาณการค่าเผือ่ การลด
ลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายส�ำหรับโครงการทีม่ ขี อ้ บ่งชีก้ ารด้อยค่า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การวิเคราะห์
ในรายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะของโครงการ การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอุตสาหกรรม ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความ
เสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ข้าพเจ้าได้ท�ำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลง ของต้นทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ และได้ประเมินวิธีการและ ข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้
ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายดังนี้

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้ง
ทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

• สอบทานเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย ความสม�ำ่ เสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และเหตุผลส�ำหรับการรับรูค้ า่ เผือ่ การลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ ไข
ที่เหมาะสมต่อไป ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เพือ่ ระบุถงึ โครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายทีม่ ขี อ้ บ่งชีว้ า่ มีการขายโครงการช้ากว่าปกติ รวมทัง้ พิจารณาข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประเมินข้อบ่งชีก้ ารด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส�ำหรับรายการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินเปรียบเทียบกับราคาทุนของต้นทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแต่ละโครงการ

ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ ง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

• สอบทานการประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืนซึ่งจัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯหรือรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ
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• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป (Journal voucher)

ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับ
ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาด
การณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

ข้าพเจ้าได้ ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ได้ ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฏหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือ ในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสม
ผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้
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• ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ทีไ่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบ การควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

164
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

หมายเหตุ

2559

สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

2,977,567,816

3,540,857,501

1,531,628,304

1,991,082,691

เงินลงทุนชั่วคราว

8

973,186,733

-

973,186,733

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน

9

322,823,805

-

ลูกหนี้การค้า

10

156,860,652

ตั๋วเงินรับระยะสั้นค่าที่ดิน

11

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

2560

2559

4,316,000,000

2,400,000,000

4,316,000,000

-

ตั๋วแลกเงิน

23

5,968,399,829

4,475,672,522

5,968,399,829

4,475,672,522

322,823,805

-

เจ้าหนี้การค้า

24

1,563,487,825

1,349,361,191

1,221,242,978

1,175,330,562

170,498,593

20,077,505

99,541,611

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

25

3,974,168,502

2,986,359,029

3,243,493,502

2,014,826,501

-

360,000,000

-

-

ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน - ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

26

3,199,563,731

314,875,697

3,199,563,731

314,875,697

54,541,737

69,739,412

37,801,766

47,059,872

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน - ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

27

5,998,307,982

1,999,102,405

5,998,307,982

1,999,102,405

308,885,852

409,859,028

237,820,855

193,041,947

6.3

598,000,000

157,000,000

874,132,948

2,112,712,972

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

12

43,384,455,103

49,057,240,019

28,237,061,925

33,528,029,133

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง

1,355,758,295

1,233,225,686

1,186,569,246

1,117,403,073

เงินมัดจ�ำค่าที่ดินและซื้อสินทรัพย์

3,858,830,694

2,424,553,880

1,979,446,364

2,318,258,750

540,241,381

276,384,745

542,858,138

195,745,981

54,222,266,216

57,289,499,836

35,705,586,734

41,409,834,083

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

6.3

5,208,213,051

4,306,688,269

17,888,314,103

13,632,770,631

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

13

9,591,807

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

14

-

-

2,991,065,633

1,841,396,605

เงินลงทุนในการร่วมค้า

15

523,850,149

467,170,192

1,112,832,700

1,026,882,009

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

16

524,368,769

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

17

816,153,628

330,400

415,953,628

330,400

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

18

272,519,933

314,085,964

228,892,223

261,727,707

ที่ดินรอการพัฒนา

19

15,161,143,899

7,041,573,266

12,065,312,486

4,761,829,377

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

20

1,950,330,121

2,079,656,373

922,678,305

935,190,181

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

37

908,017,532

755,867,099

238,228,571

189,264,592

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

21

165,396,217

144,552,122

148,656,299

130,443,655

สิทธิการเช่า

22

253,482,166

282,252,913

32,790,267

34,891,706

134,366,053

92,362,644

43,880,380

38,877,048

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

25,927,433,325

15,484,539,242

36,088,604,595

22,853,603,911

รวมสินทรัพย์

80,149,699,541

72,774,039,078

71,794,191,329

64,263,437,994

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2559

2,400,000,000

ช�ำระภายในหนึ่งปี

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

23

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

ส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงก�ำหนด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

30

108,300,024

111,558,412

76,163,894

60,329,424

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ - ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

31

-

5,556,206

-

-

12.5

1,228,188,440

1,230,687,888

241,440,630

903,651,177

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

2,990,288,566

1,579,986,277

2,915,394,941

1,498,274,507

เงินประกันการก่อสร้าง

657,384,538

552,967,814

544,790,224

364,265,362

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

964,826,339

900,300,900

693,624,954

708,152,583

ต้นทุนโครงการค้างจ่าย

744,891,228

721,683,860

623,350,618

448,190,717

อื่น ๆ

393,066,755

336,205,823

244,477,861

215,668,219

30,499,759,611

21,290,177,052

27,608,071,999

18,687,381,623

344,531,724

385,681,705

-

-

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.3

-

-

892,525,312

473,586,426

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

25

6,121,291,135

6,526,669,140

4,830,161,062

4,970,328,995

ภายในหนึ่งปี

26

-

3,199,563,731

-

3,199,563,731

หุน้ กูช้ นิดไม่มปี ระกัน - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

27

10,972,459,506

11,972,648,612

10,972,459,506

11,972,648,612

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

28

92,400,000

-

-

-

ส�ำรองรายการภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า

15

1,152,881,383

856,606,109

-

-

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

29

145,185,527

129,781,852

101,766,948

91,359,589

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

30

182,962,415

170,872,814

136,668,485

128,784,089

160,396,386

146,016,407

60,388,141

46,362,811

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

19,172,108,076

23,387,840,370

16,993,969,454

20,882,634,253

รวมหนี้สิน

49,671,867,687

44,678,017,422

44,602,041,453

39,570,015,876

ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

หมายเหตุ

2559

32

รายได้จากการขายโครงการ
19,251,140,783

19,251,140,783

19,251,140,783

19,251,140,783

ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 14,862,734,320 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท
15,903,125,722

15,285,486,359

15,903,125,722

15,285,486,359

32

2,295,630,600

1,470,187,339

2,295,630,600

1,470,187,339

34.1

51,532,495

40,700,825

51,532,495

40,700,825

33

1,433,036,983

1,287,942,107

1,433,036,983

1,287,942,107

11,010,081,093

10,187,554,606

7,508,824,076

6,609,105,488

(186,147,742)

(176,460,252)

-

-

30,507,259,151

28,095,410,984

27,192,149,876

24,693,422,118

(29,427,297)

610,672

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

30,477,831,854

28,096,021,656

27,192,149,876

24,693,422,118

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

80,149,699,541

72,774,039,078

71,794,191,329

64,263,437,994

ก�ำไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

2560

2559

30,099,392,283

16,912,593,941

15,457,965,863

4,367,516,149

3,272,663,269

6,226,710,007

4,427,631,593

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง

86,408,095

56,630,047

91,714,853

74,266,326

รายได้จากโครงการเพื่อเช่า

89,085,914

79,789,921

32,507,673

16,819,623

292,557,817

302,140,860

32,606,180

32,380,127

253,236,298

133,730,143

285,746,106

58,723,532

-

14,599,844

-

-

212,601,047

104,570,325

621,814,389

570,038,454

49,560

59,472

373,949,560

39,209,472

375,312,580

331,503,198

233,449,729

149,170,218

31,756,728,121

34,395,079,362

24,811,092,438

20,826,205,208

ต้นทุนขายโครงการ

17,399,011,413

20,627,790,235

11,151,813,231

10,175,524,018

ต้นทุนบริการธุรกิจ

3,447,135,636

2,427,560,754

5,263,909,273

3,461,238,433

ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง

88,959,426

40,241,792

93,815,995

56,079,854

ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า

71,786,404

54,694,301

33,936,374

14,989,253

325,741,412

342,818,993

34,373,943

35,244,838

ค่าใช้จ่ายในการขาย

3,223,950,673

3,039,065,665

1,935,039,731

1,805,902,361

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,878,767,999

2,788,636,646

2,191,786,665

2,106,597,165

รายได้ค่าบริการอื่น

(31 ธันวาคม 2559: หุ้นสามัญ 14,285,501,270 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)

จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย

2559

26,079,960,661

รายได้ค่าบริการธุรกิจ

หุ้นสามัญ 17,991,720,358 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้

ทุนจดทะเบียน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

งบการเงินรวม

35

รายได้อื่น
ก�ำไรจากการขายที่ดิน
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ

6.1

อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนบริการอื่น

35

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

(หน่วย: บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)

12.4

207,983,303

45,435,317

(6,355,900)

(153,385,100)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

17

30,040,000

11,460,000

30,040,000

11,460,000

98,200,000

-

-

-

27,771,576,266

29,377,703,703

20,728,359,312

17,513,650,822

3,985,151,855

5,017,375,659

4,082,733,126

3,312,554,386

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

15.2

42,953,585

(77,739,624)

-

-

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

16.2

(17,100,324)

-

-

-

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4,011,005,116

4,939,636,035

4,082,733,126

3,312,554,386

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(410,509,628)

(615,146,698)

(524,278,621)

(448,419,480)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

37

ก�ำไรส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

งบการเงินรวม

2559

2560

3,600,495,488

4,324,489,337

3,558,454,505

2,864,134,906

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

(818,828,049)

(944,287,370)

(656,556,996)

(586,900,388)

ก�ำไรก่อนภาษี

2,781,667,439

3,380,201,967

2,901,897,509

2,277,234,518

รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายลดลง จากการโอนเป็นต้นทุนขาย

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2559

2560

2559

3,600,495,488

4,324,489,337

3,558,454,505

2,864,134,906

17,399,011,413

20,627,790,235

11,151,813,231

10,175,524,018

15,149,994

15,354,557

13,527,192

12,038,752

183,905,336

192,858,438

108,484,851

114,770,981

40,198

154,767

24,428

120,702

(9,687,490)

(217,639,150)

-

-

ค่าตัดจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(9,687,490)

(217,639,150)

-

-

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

27,849,363

21,061,167

24,266,913

17,100,277

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

(9,687,490)

(217,639,150)

-

-

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับสิทธิการเช่า

28,770,748

28,770,747

2,101,439

2,101,439

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

2,771,979,949

3,162,562,817

2,901,897,509

2,277,234,518

-

(10,706,692)

-

(7,952,092)

(107,724)

(43,889)

(3,141)

(27,719)

268,499,594

365,765,552

-

-

(3,689,400)

(10,868,275)

-

-

ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ

-

-

-

2,125,000

ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

14,599,844

-

-

207,983,303

45,435,317

(6,355,900)

(153,385,100)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

30,040,000

11,460,000

30,040,000

11,460,000

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

98,200,000

-

-

-

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

18,298,634

13,601,446

18,297,973

7,949,775

(41,149,982)

(43,653,022)

-

-

(546,785)

3,911,369

(343,919)

3,911,369

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด

87,796,803

66,348,569

69,402,969

49,482,129

ค่าใช้จ่ายส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

16,816,775

15,737,372

11,009,459

12,660,243

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาโรงแรม

2,665,823

2,441,199

978,185

668,808

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

10,831,670

20,678,645

10,831,670

20,678,645

(42,953,585)

77,739,624

-

-

17,100,324

-

-

-

(49,560)

(59,472)

(373,949,560)

(39,209,472)

(212,601,047)

(104,570,325)

(621,814,389)

(570,038,454)

430,880,229

640,216,901

544,649,222

473,489,683

22,143,237,612

26,318,513,411

14,541,415,128

12,997,603,890

ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อย

2,824,705,408

3,380,431,086

(43,037,969)

(229,119)

2,781,667,439

3,380,201,967

2,901,897,509

2,277,234,518

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อย

2,815,017,918

3,162,791,936

(43,037,969)

(229,119)

2,771,979,949

3,162,562,817

2,901,897,509

2,277,234,518

34.2

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
และที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)

รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯ กับการร่วมค้า
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

0.20

0.24

0.20

0.16

0.20

0.24

0.20

0.16

ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�ำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

การแบ่งปันก�ำไร

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

(หน่วย: บาท)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

งบการเงินรวม

2559

2560
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

2559

2560

2559

(4,021,107,558)

(2,598,758,633)

(5,217,782,046)

1,643,259,352

1,492,727,307

1,875,144

1,492,727,307

1,875,144

(1,916,000,000)

2,350,000,000

(1,916,000,000)

2,350,000,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(4,660,693)

(102,928,572)

61,166,133

(76,653,031)

ตั๋วเงินรับระยะสั้นค่าที่ดิน

360,000,000

(360,000,000)

-

-

(19,077,100,676)

(20,608,716,923)

(12,207,854,166)

(16,130,495,250)

(1,434,276,814)

1,247,976,800

338,812,386

1,170,485,600

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

-

-

806,358,340

318,911,935

(327,828,546)

152,802,969

(321,357,920)

(256,373,193)

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง

-

-

(387,419,454)

(17,325,509)

(42,003,409)

31,376,973

(5,003,332)

9,900,137

5,755,005,000

2,948,786,939

5,294,800,000

2,556,130,000

(5,172,026,747)

(6,402,662,864)

(4,205,957,013)

(3,922,598,126)

5,000,000,000

2,000,000,000

5,000,000,000

2,000,000,000

(17,655,000)

(9,630,000)

(17,655,000)

(9,630,000)

(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

92,400,000

-

-

-

เงินมัดจ�ำค่าที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า

ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

214,126,634

(21,778,806)

45,912,416

314,734,560

ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

(314,875,697)

3,199,563,731

(314,875,697)

3,199,563,731

จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

1,407,802,841

(995,231,498)

754,909,887

(476,458,625)

จ่ายช�ำระหุ้นกู้ครบก�ำหนด

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

138,264,745

710,972,434

120,953,668

944,192,325

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น

หนี้สินอื่น

(11,640,393)

17,184,920

(7,432,747)

(4,974,888)

จ่ายช�ำระดอกเบี้ย

(1,317,320,102)

(1,425,144,330)

(1,255,592,018)

(1,277,586,838)

3,051,045,604

9,589,735,439

3,006,645,756

1,691,525,256

เงินปันผลจ่าย

(1,857,084,045)

(2,285,669,660)

(1,857,084,045)

(2,285,669,660)

(1,114,835,592)

(1,078,345,539)

(660,745,152)

(525,884,635)

เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น

20,000,000

-

20,000,000

-

1,936,210,012

8,511,389,900

2,345,900,604

1,165,640,621

จ่ายช�ำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน

(4,833,686)

(3,456,769)

(4,833,686)

(3,456,769)

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน

1,443,082,624

-

1,443,082,624

-

13,000,000

-

-

-

1,531,295,351

(4,825,901,540)

2,412,427,055

(2,289,349,823)

(9,687,490)

(217,639,150)

-

-

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้การค้า
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

(973,186,733)

-

(973,186,733)

-

เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น

(322,823,805)

-

(322,823,805)

-

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

(4,041,524,782)

(3,913,500,000)

(13,746,913,628)

(9,466,887,198)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง

2,699,000,000

1,186,000,000

10,729,950,180

10,558,589,382

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(563,289,685)

869,090,577

(459,454,387)

519,550,150

เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น

(815,823,228)

-

(415,623,228)

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

3,540,857,501

2,671,766,924

1,991,082,691

1,471,532,541

(9,591,807)

-

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

2,977,567,816

3,540,857,501

1,531,628,304

1,991,082,691

(10,731,708)

(27,122,577)

(10,731,708)

(27,122,577)

(143,167,874)

(78,936,315)

(95,998,935)

(56,012,823)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

(48,693,458)

(45,515,439)

(42,479,557)

(42,337,110)

รายการที่มิใช่เงินสด

-

32,133,883

-

23,641,136

937,153,397

740,271,352

762,363,291

762,064,599

109,804

72,750

4,673

27,757

(85,950,692)

(307,863,306)

(85,950,691)

(307,863,306)

(7,107,745)

7,620,190

-

15,584,268

-

562,500,000

-

562,500,000

-

(239,791,337)

-

(239,791,337)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(541,469,093)

-

-

-

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

(200,000,000)

(1,149,669,028)

(300,000,000)

9,653,487

(6,250,567)

-

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

100,000,000

-

100,000,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

-

100,000,000

-

100,000,000

ดอกเบี้ยรับ

172,696,258

93,412,899

521,690,854

559,514,619

เงินลงทุนในการร่วมค้าลดลงจากการหักกลบลบเงินคืน
จากการลดทุนเป็นการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ

-

137,500,000

-

137,500,000

เงินปันผลรับ

100,049,560

59,472

373,949,560

39,209,472

เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินสดรับสุทธิจากการคืนทุนของการร่วมค้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

172

(หน่วย: บาท)

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาจาก (ไปเป็น) ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาจาก (ไปเป็น) ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

173

174
175

32

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม

39
15,903,125,722

-

-

-

32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส�ำรองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

39

34.1

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

15,903,125,722

-

-

-

617,639,363

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-

15,285,486,359

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�ำไรส�ำหรับปี

15,285,486,359

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�ำรองตามกฎหมาย

39

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เงินปันผลจ่าย

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

-

3,380,431,086

-

3,380,431,086

9,261,803,278

ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินรวม

2,295,630,600

-

-

-

825,443,261

-

-

1,470,187,339

1,470,187,339

-

-

-

-

-

51,532,495

-

-

10,831,670

-

-

-

40,700,825

40,700,825

-

-

20,678,645

-

-

20,022,180

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

1,433,036,983

145,094,876

-

-

-

-

-

1,287,942,107

1,287,942,107

169,010,098

-

-

-

-

30,477,831,854

-

(1,857,084,045)

10,831,670

1,443,082,624

13,000,000

2,771,979,949

(9,687,490)

2,781,667,439

28,096,021,656

28,096,021,656

-

(2,285,669,660)

20,678,645

3,162,562,817

(217,639,150)

3,380,201,967

27,198,449,854

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

7,508,824,076

(145,094,876)

(1,857,084,045)

-

-

2,901,897,509

2,901,897,509

6,609,105,488

6,609,105,488

(169,010,098)

(2,285,669,660)

-

2,277,234,518

2,277,234,518

6,786,550,728

ยังไม่ได้จัดสรร

27,192,149,876

-

(1,857,084,045)

10,831,670

1,443,082,624

2,901,897,509

2,901,897,509

24,693,422,118

24,693,422,118

-

(2,285,669,660)

20,678,645

2,277,234,518

2,277,234,518

24,681,178,615

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป น็ ส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ก�ำไรสะสม
1,118,932,009

(29,427,297)

-

-

-

-

13,000,000

(43,037,969)

-

(43,037,969)

610,672

610,672

-

-

-

(229,119)

-

(229,119)

839,791

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่
ไม่มอี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ย่อย

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30,507,259,151

-

(1,857,084,045)

10,831,670

1,443,082,624

-

2,815,017,918

(9,687,490)

2,824,705,408

28,095,410,984

28,095,410,984

-

(2,285,669,660)

20,678,645

3,162,791,936

(217,639,150)

3,380,431,086

27,197,610,063

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ

จัดสรรแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(186,147,742)

-

-

-

-

-

(9,687,490)

(9,687,490)

-

(176,460,252)

(176,460,252)

-

-

-

(217,639,150)

(217,639,150)

-

41,178,898

ผลต่างจากการ
แปลงค่า
งบการเงินทีเ่ ป็น
เงินตราต่างประเทศ

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่

องค์ประกอบอืน่
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

ส่วนทุนจากการจ่าย

11,010,081,093

(145,094,876)

(1,857,084,045)

-

-

-

2,824,705,408

-

2,824,705,408

10,187,554,606

10,187,554,606

(169,010,098)

(2,285,669,660)

1,470,187,339

หุ้นสามัญ

ที่ออกและช�ำระแล้ว
15,285,486,359

ส่วนเกินมูลค่า

1,433,036,983

145,094,876

-

-

-

-

-

-

-

1,287,942,107

1,287,942,107

169,010,098

-

-

-

-

-

1,118,932,009

จัดสรรแล้ว

ทุนเรือนหุ้น

51,532,495

-

-

10,831,670

-

-

-

-

-

40,700,825

40,700,825

-

-

20,678,645

-

-

-

20,022,180

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

34.1

หมายเหตุ

2,295,630,600

-

-

-

825,443,261

-

-

-

-

1,470,187,339

1,470,187,339

-

-

-

-

-

-

1,470,187,339

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

ก�ำไรสะสม

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่

ก�ำไรส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส�ำรองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

34.1

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
617,639,363

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-

15,285,486,359

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�ำไรส�ำหรับปี

15,285,486,359

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส�ำรองตามกฎหมาย

-

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
39

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
34.1

-

15,285,486,359

ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและช�ำระแล้ว

ก�ำไรส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

หมายเหตุ

บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส�ำหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

			 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
			 อังกฤษ แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
			 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย การบัญชี
2.1 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
		
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
			 “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย บริษทั ฯ ประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ครั้งล่าสุด มีดังนี้
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว)
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

11.15

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด”)

หยุดด�ำเนินกิจการ

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

Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding company)

สิงคโปร์

100

100

2. บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

6.18

3. UBS AG Singapore Brach

5.89

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

4. นายเศรษฐา ทวีสิน

4.43

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

4.11

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ ผู้ถือ ไทย
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
พัฒนา

100

100

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

หยุดด�ำเนินกิจการ

ไทย

100

100

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

-

บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

-

2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน

บริษัท สมาร์ท วัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

-

2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
		
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออก
		
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding company)

ไทย

90

-

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

70

-

Sansiri US, Inc.

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding company)

สหรัฐอเมริกา

100

-

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ คือเลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

176

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

รายงาน
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ถือหุ้นทางตรง

177

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

ให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ไทย

100

100

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

Sansiri Guernsey (2009) Limited

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Guernsey

100

100

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี ฉบับใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ ี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผู้ ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

กิจการโรงเรียน

ไทย

100

100

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต

บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

ให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษ
ต่าง ๆ และงานวิวาห์ ครบวงจร

ไทย

70

70

Sansiri Guernsey (2015) Limited

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Guernsey

100

100

ถือหุ้นทางอ้อม

			 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปีปัจจุบัน แสดงในหมายเหตุ 14
			 หมายเหตุ 15 และหมายเหตุ 16

รายงาน
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ข) บริษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือบริษทั ย่อยได้ หากบริษทั ฯ มีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสีย
			 ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่ง การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่าง
			 มีนยั ส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ

		
ค) บริษัทฯ น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจในการ
			 ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
		

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

		
จ)
			
			
			

สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ
“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้

		
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
			 การเงินรวมนีแ้ ล้ว
		
ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมคือจ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
			 ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วน
			 ของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษทั ฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้าและบริษทั ร่วมตามวิธรี าคาทุน

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
		

ก) รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

			
			
			
			
			
		

รายงาน
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ชื่อบริษัท

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคาร
ชุดพักอาศัยเมือ่ ได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั ส�ำคัญของความเป็นเจ้าของให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้องในการบริหารหรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้ว
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ มูลค่าทีร่ บั รูร้ ายได้และต้นทุน ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งมาจากรายการนัน้ สามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ข) รายได้จากการขายสินค้า

			 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็น
			 เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวม
			 ภาษีมูลค่าเพิม่ ส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
		

ค) รายได้ค่าเช่า

			 รายได้ค่าเช่ารับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้างไปตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรก
			 ที่เกิดเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา

178

179

ง) รายได้จากกิจการโรงแรม

			 รายได้ห้องพักบันทึกเป็นรายได้เมื่อแขกเข้าพักตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มบันทึก
			 เมื่อมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ที่รับรู้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
		

จ) รายได้จากกิจการโรงเรียน

			 รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่ารถรับส่ง และรายได้ค่าอาหารรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร
			 รายได้คา่ สมัครเรียนแรกเข้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อโรงเรียนได้ยอมรับให้เป็นนักเรียน
		

ฉ) รายได้ค่าบริการ

			 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
		

ช) ดอกเบี้ยรับ

			 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
		

ซ) เงินปันผลรับ

			 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายงาน
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4.2 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและต้นทุนขายโครงการ
		
		
		

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต�่ำกว่าซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

		
		
		
		

ในการค�ำนวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำการ
แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�ำนึงถึงต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่
ขายวัสดุกอ่ สร้างแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน (ตามวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก) หรือมูลค่ายุตธิ รรมทีจ่ ะได้รบั แล้วแต่
ราคาใดจะต�่ำกว่า

		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 ต้นทุนการกู้ยืม
		
		
		
		
		

ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลา
นานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถกู น�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นน้ั จะอยูใ่ น
สภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ ได้ตามประสงค์หรือเมือ่ การก่อสร้างเสร็จสิน้ หรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการด�ำเนินการพัฒนา
ต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและ
ต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

		
		
		
		

ส�ำหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ย
ที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการน�ำเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดอกเบี้ย
จะค�ำนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตรา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ

4.6 เงินลงทุน
		
ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
			 จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
		

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย

		

ค) เงินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้าและบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน

		

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

		
		
		
		

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มี การโอนเปลี่ยน

		
		

เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

		

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		
		
		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการ
ท�ำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่า
เสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

		
		

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 10 - 30 ปี ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนรวมอยูใ่ น การค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

		
		

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูผ้ ลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั สุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

		
		

ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ� นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการ ให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุง

5 - 40 ปี

งานตกแต่งและระบบอาคาร

5 - 8 ปี

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์

2 - 20 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

ส�ำนักงานขายชั่วคราว

1 - 5 ปี

		
		

ค่าเสือ่ มราคาของอุปกรณ์ (เครือ่ งจักรในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป) ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์
โดยวิธีตามหน่วยการผลิต

		

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

		

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

		
		
		
		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุน
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตัดรายการสินทรัพย์นนั้
ออกจากบัญชี

4.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจ�ำหน่าย
		
		

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าตาม
วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

		

ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

4.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
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บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสินทรัพย์นั้น

		
		
		
		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้
ว่าสินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลา การตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
อายุการให้ประโยชน์

		

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

3 - 10 ปี

ลิขสิทธิ์

5 ปี

ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

4.11 ที่ดินรอการพัฒนา
		
		
		

ที่ดินรอการพัฒนาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากส�ำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี)
ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนทีด่ นิ ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาโครงการ และต้นทุนการกูย้ มื
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		
		

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

		
		
		

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
		
		
		
		
		
		

สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้กบั
ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ทีเ่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

		
		
		

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

4.14 เงินตราต่างประเทศ
		
		
		

บริษทั ฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ ในการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ ในการด�ำเนินงาน
ของแต่ละกิจการนั้น

		
		
		

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้
รอบระยะเวลารายงาน

		

ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
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ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนอืน่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และบริษทั ฯ
จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้
รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึง
การประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของ
สินทรัพย์ทกี่ ำ� ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้แบบ
จ�ำลองการประเมินมูลค่าทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึง่ สะท้อนถึงจ�ำนวนเงินทีก่ จิ การสามารถจะได้มาจาก
การจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

		
		
		
		
		
		
		

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทีร่ บั รู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้
และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้
ก�ำหนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็น
หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึก
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยรับรู้ ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที

4.16 ผลประโยชน์พนักงาน
		

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

		

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการ

		

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

		

โครงการสมทบเงิน

		
		
		
		

บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เงินทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

		

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

		
		

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน

		
		
		

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ท�ำการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

		

ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.17 ประมาณการหนี้สิน
		
		
		
		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนั้นและบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 ภาษีเงินได้
		

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

		
		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร

		

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		
		
		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

		
		
		
		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ
แต่รับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ ใช้ ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้นั้น

		
		
		

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลา
รายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

		
		

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

4.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช�ำระด้วยตราสารทุน
		
		
		

บริษทั ฯ รับรู้ โครงการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์เมือ่ ได้รบั บริการจากพนักงานตามมูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิซอื้ หุน้ ณ
วันให้สทิ ธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยตามเงือ่ นไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานทีก่ ำ� หนดไว้ ในโครงการ
พร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

		
		
		

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
วัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้นและอัตรา
เงินปันผล เป็นต้น

185

		

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

		
		
		

ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีต้ ามสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน ก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกใน
ส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

		
		

บริษัทฯ รับรู้จ�ำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
เป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม
		
		
		
		
		
		
		
		

มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ให้
ผูอ้ นื่ โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณี
ที่ไม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขาย
ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

		
		

ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ใน งบการเงินแบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

		

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

		

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

		

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

		
		
		

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้
ของมูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรม
แบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดง
ในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
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สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ ใช้ดลุ ยพินจิ
ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ โอนหรือรับโอนความเสีย่ ง
และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดินรอการพัฒนา
บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน และที่ดินรอการพัฒนา เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และที่ดินรอการพัฒนา เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส�ำคัญ และการปรับลดมูลค่า
ดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการค�ำนวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุด บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ ใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนทีด่ นิ และการปรับปรุงทีด่ นิ ต้นทุนค่าออกแบบ
และก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกูย้ มื เพือ่ ใช้ ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึน้ จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณ
การดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระส�ำคัญ

รายงาน
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4.20 ตราสารอนุพันธ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
เงินลงทุนทั่วไป เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญเป็นระยะเวลานาน หรือมี
ข้อบ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นนั้
จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

187

คดีฟ้องร้อง

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560

2559

2560

2559

นโยบายการ
ก�ำหนดราคา

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน โดยใช้อัตราตามที่กฎหมายก�ำหนด และใช้
มูลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�ำนวณ

ขายแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

-

-

5,393

รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหาร
โครงการ

-

-

43,766

17,019 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (1)

ดอกเบี้ยรับ

-

-

413,655

470,075 ร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 3.85
ต่อปี (2559: ร้อยละ 3.25 ถึง
ร้อยละ 3.50 ต่อปี)

รายได้จากการขายที่ดิน

-

-

604,695

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

รายได้ค่านายหน้า

-

-

43,418

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น

รายได้จากโครงการเพื่อเช่า

-

-

347

เงินปันผลรับ

-

-

273,900

ค่าบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

20,952

23,404 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (2)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค่านายหน้าจ่าย

-

-

44,652

53,071 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าบริษัทฯ มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญในบริษัทร่วมถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัท
ดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วม
ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายของบริษัทร่วม

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

21,820

3,263,047

2,303,655

6,021,929

79,443

755,263

158,886

ดอกเบี้ยรับ

199,454

92,434

199,454

รายได้ค่านายหน้า

145,992

120,878

-

เงินปันผลรับ

100,000

-

100,000

9,201

86,376

3,591

ส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด
ในการประมาณส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการค่าใช้จา่ ย
ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์ ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด
ให้แก่ลูกค้าในอดีต

รายงาน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,465,531 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
39,697 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)
- ในอัตราให้เช่าแก่ลูกค้าทั่วไป
- ตามที่ประกาศจ่าย

8,601 ร้อยละ 3.50 ต่อปี (2559: ร้อยละ
3.50 ต่อปี)

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า
รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหาร
โครงการ
รายได้จากการขายที่ดิน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.1 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็น
		
ไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั เหล่านัน้ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
		

17,636 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 5

4,243,442 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (1)
1,510,526 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ายบริหารได้ ใช้ดลุ ยพินจิ ในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

92,434 ร้อยละ 3.85 ต่อปี (2559: ร้อยละ
3.50 ถึงร้อยละ 3.85 ต่อปี)
- ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)
- ตามที่ประกาศจ่าย

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดของบริษัทย่อยแสดงอยู่ในหมายเหตุ 2.2 ก)

รายได้จากการขายโครงการ

		

76,133 ต้นทุนบวกส่วนเพิม่ ในอัตรา
ร้อยละ 34 ถึงร้อยละ 74 (2559:
ร้อยละ 17 ถึงร้อยละ 46)

ลักษณะรายการนโยบายราคาและสัญญาที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

		
(1) รายได้คา่ บริหารงานทัว่ ไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิม่ และปันส่วนให้แก่บริษทั ย่อย
			 และการร่วมค้าตามเกณฑ์รายได้และเกณฑ์ต้นทุนโครงการ ตามล�ำดับ
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(2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแก่บริษัทย่อยคิดเป็นรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ

(หน่วย: พันบาท)

		
(3) ค่านายหน้าจากการขายโครงการคิดในอัตราร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 2 ของราคาขายตามสัญญา โดยแบ่งช�ำระ
			 เมื่อลูกค้าท�ำสัญญาและเมื่อมีการโอนอสังหาริมทรัพย์
6.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		
		

งบการเงินรวม
2560
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

303,376

411,764

3,692

3,508

307,068

415,272

2,112,713

-

-

-

-

598,000

157,000

874,133

2,112,713

5,213,213

4,311,688

17,888,314

13,632,770

(5,000)

(5,000)

-

-

5,208,213

4,306,688

17,888,314

13,632,770

บริษัทย่อย

-

-

102,288

42,208

การร่วมค้า

52,564

12,521

52,564

12,521

333

333

-

-

52,897

12,854

154,852

54,729

(333)

(333)

-

-

52,564

12,521

154,852

54,729

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2,050

-

2,050

-

รวม

2,050

-

2,050

-

บริษัทย่อย

-

-

22,562

9,819

รวม

-

-

22,562

9,819

บริษัทย่อย

-

-

892,525

473,586

รวม

-

-

892,525

473,586

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

-

-

-

-

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี

-

-

892,525

473,586

รวม

-

-

892,525

473,586

บริษัทย่อย

-

-

5,455

4,652

รวม

-

-

5,455

4,652

การร่วมค้า

2,913,432

1,495,029

2,913,432

1,495,029

รวม

2,913,432

1,495,029

2,913,432

1,495,029

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย

-

-

6,983

39,686

การร่วมค้า

32,254

46,127

-

3,461

รวม

32,254

46,127

6,983

43,147

บริษัทย่อย

-

-

350

-

รวม

-

-

350

-

บริษัทย่อย

-

-

12,956,234

11,281,795

การร่วมค้า

5,806,213

4,463,688

5,806,213

4,463,688

5,000

5,000

-

-

5,811,213

4,468,688

18,762,447

15,745,483

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2559

874,133

รวม

6.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

2560

157,000

สุทธิ

2559

2559

598,000

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

เจ้าหนี้การค้า

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

		

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

190

191

6.4 ในระหว่างปีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล า้ นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล า้ นบาท)

เงินให้กยู้ มื

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ในระหว่างปี
เพิม่ ขึน้

ลดลง

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การร่วมค้า

3,351.44

(3,879.28)

4,546.88

-

599.00

(70.00)

529.00

2,389.81

490.93

(944.28)

1,936.46

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

78.85

0.06

(78.91)

-

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

489.67

19.81

(153.81)

355.67

2,808.14

615.76

(2,384.47)

1,039.43

5.60

0.50

-

6.10

435.00

105.00

-

540.00

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

-

2,116.00

(264.00)

1,852.00

บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

-

1,709.50

-

1,709.50

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

-

225.60

-

225.60

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

-

471.80

(256.20)

215.60

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

295.00

428.00

(313.00)

410.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

126.69

11.00

-

137.69

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

157.00

-

(157.00)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

681.00

406.00

(70.00)

1,017.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

28.00

11.00

-

39.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

820.00

414.00

(1,196.00)

38.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

60.00

157.00

-

217.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

199.00

137.00

(148.00)

188.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

80.00

73.00

(67.00)

86.00

บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

251.50

74.00

(4.00)

321.50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

203.00

185.00

(192.00)

196.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

438.00

260.00

(52.00)

646.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

25.00

60.00

(25.00)

60.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

314.00

122.00

-

436.00

(313.00)

410.00

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

126.69

11.00

-

137.69

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

157.00

-

(157.00)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

681.00

406.00

(70.00)

1,017.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

28.00

11.00

-

39.00

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

820.00

414.00

(1,196.00)

38.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

60.00

157.00

-

217.00

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ�ำกัด”)

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

199.00

137.00

(148.00)

188.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

80.00

73.00

(67.00)

86.00

บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี จ�ำกัด

251.50

74.00

(4.00)

321.50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

203.00

185.00

(192.00)

196.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

438.00

260.00

(52.00)

646.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

25.00

60.00

(25.00)

60.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

314.00

122.00

-

436.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

376.50

155.50

-

532.00

-

25.00

-

25.00

359.00

120.00

(265.00)

214.00

50.00

527.00

(210.00)

367.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

-

75.00

-

75.00

บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด

-

801.02

-

801.02

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จ�ำกัด
รวม

5.00
4,468.69

-

-

5.00

4,041.52            (2,699.00)

5,811.21

ลดลง

5,074.72

428.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด
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บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

295.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนท์ทีน จ�ำกัด

เพิม่ ขึน้

บริษัทย่อย

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

ยอด คงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ในระหว่างปี

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

การร่วมค้า

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

เงินให้กยู้ มื

ยอด คงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2560

193

(หน่วย: ล า้ นบาท)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กยู้ มื
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

ยอด คงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2560

(หน่วย: ล า้ นบาท)

ยอด คงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ในระหว่างปี
เพิม่ ขึน้

ลดลง

งบการเงินรวม
2560
เงินสด

376.50

155.50

-

532.00

-

25.00

-

25.00

359.00

120.00

(265.00)

214.00

ตั๋วแลกเงิน

50.00

527.00

(210.00)

367.00

รวม

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

-

75.00

-

75.00

บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด

-

801.02

-

801.02

13,746.92         (10,729.95)

18,762.45

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนท์ทีน จ�ำกัด
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

รวม

15,745.48

เงินฝากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

7.02

6.87

2.39

2.00

2,970.55

3,472.15

1,529.24

1,987.47

-

61.84

-

1.61

2,977.57

3,540.86

1,531.63

1,991.08

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 1.35 ต่อปี
(2559: เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง ร้อยละ 0.13 ถึง 2.35 ต่อปี)

บริษัทย่อย
187.59

252.76

(248.42)

191.93

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

162.00

50.00

(15.00)

197.00

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

124.00

-

(124.00)

-

-

503.60

-

503.60

806.36              (387.42)

892.53

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
รวม

		
		
		

473.59

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน
ครบก�ำหนดช�ำระเมือ่ ทวงถามและคิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 3.85 ต่อปี (2559: ร้อยละ 3.25
ถึงร้อยละ 3.85 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: ล า้ นบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ตั๋วแลกเงิน - ราคาตามมูลค่า

2559

1,000.00

-

หัก: ส่วนลด

(26.86)

-

ตั๋วแลกเงินสุทธิ

973.14

-

0.05

-

973.19

-

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้น
รวม

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บริษทั ฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษทั เพซ โปรเจ็คทู จ�ำกัด (ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน))
(เรียกรวมทั้งสองบริษัทว่า “กลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์”) เพื่อเจรจาซื้อและการตรวจสอบสถานะทรัพย์สินของ
โครงการนิมิต หลังสวน (ทั้งโครงการ) และห้องชุดที่พักอาศัยในโครงการเดอะริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก
ส่วนที่เหลือทั้งหมด (จ�ำนวน 53 ห้องชุด) ในโครงการอาคารชุดมหานคร
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ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องวางเงินมัดจ�ำซึ่งเรียกคืนได้ เป็นจ�ำนวน 322.8 ล้านบาท ผ่านตัวแทน
ดูแลผลประโยชน์ (escrow arrangement) โดยบริษทั ฯ จะได้รบั สิทธิแต่ผเู้ ดียว (Exclusive Right) ในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย (Due Diligence) และเจรจาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งยกเลิกการเสนอราคาเพื่อซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทฯ ได้รับ
เงินมัดจ�ำจ�ำนวน 322.8 ล้านบาทคืนเต็มจ�ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

รวม

175.25

156.71

45.83

70.83

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(50.64)

(32.34)

(32.73)

(14.44)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

124.61

124.37

13.10

56.39

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

156.86

170.50

20.08

99.54

10. ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

11. ตั๋วเงินรับระยะสั้นค่าที่ดิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตัว๋ เงินรับระยะสัน้ ค่าทีด่ นิ เป็นตัว๋ เงินรับจากการขายทีด่ นิ ซึง่ บริษทั ย่อย ได้รบั จากผูซ้ อื้ ทีด่ นิ
รายหนึ่ง ครบก�ำหนดช�ำระในเดือนพฤษภาคม 2560 ไม่มีการคิดดอกเบี้ย ตั๋วเงินดังกล่าวอาวัลโดยธนาคารแห่งหนึ่ง
(2560: ไม่มี)

2559

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

22.57

-

-

-

9.68

44.23

6.98

40.37

3 - 6 เดือน

-

0.45

-

0.82

6 - 12 เดือน

-

0.11

-

0.58

มากกว่า 12 เดือน

-

1.34

-

1.38

32.25

46.13

6.98

43.15

ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน

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

12. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

2559

2560

2559

ที่ดิน

44,726.49

43,930.81

26,149.23

29,315.25

ค่าก่อสร้าง

57,582.03

59,343.19

26,593.16

26,700.62

ค่าสาธารณูปโภค

16,650.08

16,701.00

10,405.19

10,162.55

43.32

43.87

43.32

43.19

4,907.34

4,600.75

4,089.95

3,850.00

73.55

59.54

-

-

ไม่เกิน 3 เดือน

30.31

46.74

12.78

43.07

ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ที่บันทึกเป็น
ต้นทุน

3 - 6 เดือน

22.90

8.97

17.25

16.87

รวม

123,909.26

124,619.62

67,280.85

70,071.61

6 - 12 เดือน

14.08

17.13

3.81

2.78

หัก: ส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนขายสะสม

(80,107.48)

(75,286.43)

(39,029.53)

(36,522.97)

มากกว่า 12 เดือน

34.41

24.33

11.99

8.11

ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ

(417.32)

(275.95)

(14.26)

(20.61)

43,384.46

49,057.24

28,237.06

33,528.03

ค้างช�ำระ

วัสดุก่อสร้าง

คงเหลือ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
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12.2
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก่อสร้างที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะต้องจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ โครงการที่เปิดแล้วเสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมต้นทุนของที่ดินและ
งานก่อสร้างทีบ่ นั ทึกไปแล้ว) คิดเป็นเงินประมาณ 43,967 ล้านบาท และ 56,285 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 25,333 ล้านบาท และ 45,902 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

12.3
		
		
		

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนในการพัฒนา
โครงการจ�ำนวน 949 ล้านบาท และ 451 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 771 ล้านบาท และ
541 ล้านบาท ตามล�ำดับ) อัตราการตัง้ ขึน้ เป็นทุนส�ำหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากับ ร้อยละ 3.78 และร้อยละ 4.07
ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 3.75 และร้อยละ 4.01 ตามล�ำดับ)

12.4 รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา
		
(โอนกลับ) ส�ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวนีเ้ ป็นเงินให้กยู้ มื ทีบ่ ริษทั ย่อยให้กยู้ มื แก่บริษทั ในต่างประเทศแห่งหนึง่
จ�ำนวน 0.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี และครบก�ำหนดช�ำระคืนในวันที่
24 มีนาคม 2562 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ได้ก่อนวันที่ครบก�ำหนดช�ำระคืน ภายใต้
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
(หมายเหตุ 12)
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2560

2559

139.68

(7.05)

(6.36)

(153.39)

68.30

52.49

-

-

ที่ดินรอการพัฒนา (หมายเหตุ 19)

207.98

45.44                   (6.36)              (153.39)

12.5 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

134,441

124,091

66,761

65,131

มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ

182,521

181,732

101,270

104,444

อัตราส่วนของมูลค่าซื้อขายที่ได้มีการท�ำสัญญา

73.66%

68.28%

65.92%

62.36%

1,228

1,231
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904

2560

2559

เงินลงทุน วิธีราคาทุน
2560

2559

เงินปันผลรับระหว่างปี
2560

2559

บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

90.00

90.00

100

100

101.52

101.52

9.90

39.15

150.00

150.00

100

100

160.52

160.52

-

-

3.00

3.00

100

100

4.52

4.52

-

-

10.00

10.00

100

100

20.08

20.08

-

-

2.50

2.50

100

100

2.50

2.50

-

-

100.00

100.00

100

100

100.00

100.00

-

-

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

20.00

20.00

100

100

20.00

20.00

-

-

บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

2.50

2.50

100

100

4.06

4.06

-

-

20.00

20.00

100

100

20.00

20.00

264.00

-

1.00

1.00

100

100

1.00

1.00

-

-

40.00

40.00

100

100

40.00

40.00

-

-

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์
จ�ำกัด”)
บริษทั เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด
บริษทั ศูนย์บคุ คลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
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2559

สัดส่วนเงินลงทุน

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2559

มูลค่าการซื้อขายที่ได้มีการท�ำสัญญาแล้ว

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

ทุนช�ำระแล้ว

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยซึ่งมี
		
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 17,596 ล้านบาท และ 21,001 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14,576 ล้านบาท
		
และ 16,236 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
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ทุนช�ำระแล้ว
2560

เงินลงทุน วิธีราคาทุน

สัดส่วนเงินลงทุน

2559

2560

2559

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
Sansiri Global Investment
Pte. Ltd.

100

2559

2560

100 1,667.38 1,267.18

2559
-

-

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

100.00

100.00

100

100

100.00

100.00

-

-

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

10.00

-

100

-

10.00

-

-

-

บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

10.00

-

100

-

10.00

-

-

-

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

100.00

-

90

-

90.00

-

-

-

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

10.00

-

100

-

10.00

-

-

-

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

10.00

-

70

-

7.00

-

-

-

18.76 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐฯ

-

100

-

622.48

-

-

-

2,991.06 1,841.38

273.90

39.15

Sansiri US, Inc.

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

24.93
24.93
ล้านปอนด์ ล้านปอนด์ส
สเตอร์ลงิ
เตอร์ลงิ
และ 12
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

2560

เงินปันผลรับระหว่างปี

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2560 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั ย่อย
แห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัดโดยมีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
แล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย
แห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัดโดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้านบาท และมีสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และได้จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2560 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั ย่อย
แห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัดโดยมีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 100 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 90
ของทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้ว บริษทั ดังกล่าวประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตสูง (Start-up
Business) และ/หรือกิจการร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่ประกอบธุรกิจ และ/หรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property Service Technologies) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง บริษัท
ดังกล่าวได้ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย
แห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัดโดยมีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100

200

ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
แล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2560 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั ย่อย
แห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 10 ล้านบาท และมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70
ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Tokyu Corporation ซึ่งเป็น
บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่ (รวมทัง้ บริษทั สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นพันธมิตรของ Tokyo Corporation)
บริษทั ย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั แล้วเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ Sansiri Global Investment Pte. Ltd. (บริษทั ย่อย)
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยออกหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภทที่ไถ่ถอนคืนได้ (Redeemable Preference Share: RPS)
เป็นจ�ำนวน 12,000,000 หุน้ รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษทั ฯ ได้ลงทุนเพิม่ ในหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
ดังกล่าวทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2560 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ Sansiri US, Inc. โดยมีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน
18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบ
ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company)

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า
15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
		

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึง่ เป็นเงินลงทุนในกิจการทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั อืน่ ควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
การร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสีย

ราคาทุน

2560

2559

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2560

2559

2560

2559

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

181,931

-(1)

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

74,747

114,502

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

201

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

202

ลักษณะธุรกิจ

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสีย

ราคาทุน

2560

2559

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2560

2559

2560

การร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

2559

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38
จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

รวม

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษัท นูโวไลน์
เอเจนซี่ จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

76,882

76,882

13,284

38,741

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

41,413

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

25,353

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

49,772

49,830

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

49,146

48,938

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ไนท์ทีน จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

49,854

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

46,673

49,814

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

34,881

48,725

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

41,446

-

(1)

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนเงินลงทุน
2560

2559

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

50

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสีย

ราคาทุน

-

2560

2559

35,951

2560

2559

-

31,970

-

1,112,833 1,026,882

523,850

467,170

เงินลงทุนภายใต ว้ ธิ สี ว่ นได เ้ สียซึ่งอยูภ่ ายใต ้ “ส�ำรองรายการภายใต ว้ ธิ สี ว่ นได เ้ สียของเงินลงทุนในการร่วมค า้ ”

		
		

เงินลงทุนในการร่วมค้าภายใต้วิธีส่วนได้เสียซึ่งอยู่ภายใต้ “ส�ำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนใน
การร่วมค้า” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

งบการเงินรวม
2560

2559
-

171,086

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

164,464

150,535

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

273,289

225,227

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

15,405

10,789

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

177,584

144,183

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

61,717

21,674

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

85,113

39,504

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

91,054

59,171

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

77,460

9,112

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

88,138

18,466

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

7,363

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

10,465

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

62,804

6,859

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด

38,025

-

1,152,881

856,606

รวม

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การร่วมค้า

สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม

203

		
		
		

บริษทั ฯ แสดงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสียส่วนทีม่ มี ลู ค่าติดลบซึง่ เกิดจากการตัดก�ำไรจาก
รายการระหว่างกันตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในการร่วมค้าภายใต้หวั ข้อ “ส�ำรองรายการภายใต้วธิ สี ว่ น
ได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)

เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2559 ตามล�ำดับ ได้มมี ติอนุมตั จิ ดั ตัง้ บริษทั
ร่วมทุนเพิม่ เติมได้แก่ บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที ทู จ�ำกัดในสัดส่วนร้อยละ 50:50 ระหว่างบริษทั ฯ กับ
บริษทั ยูนคิ อร์น เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ�ำกัด (บริษทั ย่อยของบริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน)) เพือ่ พัฒนา
โครงการทีพ่ กั อาศัยเพือ่ ขาย ภายใต้ขอ้ ตกลงกรอบความร่วมมือทางธุรกิจ บริษทั ร่วมดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตัง้
แล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

		
		
		
		
		
		
		
		

เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2560 บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายหุน้ สามัญในบริษทั ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด (“Prime Area”)
กับบริษัท ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) (“U City”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นจ�ำนวน 50,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดของ Prime Area ในราคาซือ้ ขายทัง้ สิน้
836.97 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นราคาซื้อขายหุ้นจ�ำนวน 35.95 ล้านบาท และมูลค่าการโอนสิทธิเรียกร้องใบตั๋ว
สัญญาใช้เงินจ�ำนวน 806.02 ล้านบาท ซึง่ เป็นมูลค่าที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ U City) Prime Area
ประกอบธุรกิจถือครองทีด่ นิ และ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ การท�ำรายการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ให้ Prime Area
เป็น บริษทั ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ระหว่างบริษทั ฯ และ U City เพือ่ ร่วมกันพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
เพื่อขาย

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

76,882

76,882

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

424,886

(14,009)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

(13,929)

(13,654)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

66,305

237,911

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

(23,828)

(27,357)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

(4,616)

(4,520)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนท์ทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

(21,113)

(1,927)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

(21,751)

(42,616)

-

-

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที วัน จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

(24,332)

(15,161)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

50,000

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนท์ จ�ำกัด

(9,902)

(87,623)

-

-

บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด

50

-

35,951

-

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

(25,457)

(9,852)

-

-

1,112,833

1,026,882

รวม
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ลักษณะธุรกิจ

		
		
		
		
		

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

15.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2560
2559
2560
2559

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

การร่วมค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/มูลค่าตามบัญชี
สัดส่วนเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
2560
2559
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

การลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี
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(หน่วย: พันบาท)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

(56,528)

(38,905)

-

-

สินทรัพย์ - สุทธิ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

(49,034)

(29,701)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

(43,742)

(4,372)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

(23,228)

(1,313)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

(40,046)

(23,663)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

(57)

(170)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด

209

(482)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนท์ทีน จ�ำกัด

(78,424)

(146)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

(3,142)

(15)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

(4,234)

(164)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

(1,102)

-

-

-

บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด

(3,981)

-

-

-

รวม

42,954              (77,739)

-

-

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�ำคัญ
		

สรุปรายการทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
2560 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

บริษัท บีทีเอส
บริษทั บีทเี อส
บริษทั บีทเี อส
แสนสิริ
แสนสิริ
แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด โฮลดิง้ โฟร์ จ�ำกัด โฮลดิง้ ซิกซ์ จ�ำกัด
2560 2559 2560 2559 2560 2559

339

7

14

17

161

282

61

189

75

23

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1,428

3,212

858

-

1

410

3,427

2,088

3,269

2,298

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

16

67

19

869

-

3

26

15

12

2

(820)

(590)

(275)

(253)

-

- (2,034) (1,362)

(72) (1,473)

(579)

(579)

-

- (1,378)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
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บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
2560 2559

(76) (1,640)

(849) (1,975)

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
2560 2559

(428) (1,391)

บริษัท บีทีเอส
บริษทั บีทเี อส
บริษทั บีทเี อส
แสนสิริ
แสนสิริ
แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด โฮลดิง้ โฟร์ จ�ำกัด โฮลดิง้ ซิกซ์ จ�ำกัด
2560 2559 2560 2559 2560 2559

(11)

(1)

(12)

(400)

(108)

(40) (1,253)

(11)

463

(168)

26

53

150

295

(6)

41

52

94

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของ
กิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ

232

(84)

13

27

75

148

(3)

21

26

47

การตัดรายการระหว่างกัน

(50)

(87)

(177)

(177)

-

(33)

(270)

(246)

(203)

(191)

มูลค่าตามบัญชีส่วนได้เสีย
ของกิจการในการร่วมค้า

182

(171)

(164)

(150)

75

115

(273)

(225)

(177)

(144)

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
2560 2559
รายได้

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
2560 2559

บริษัท บีทีเอส
บริษทั บีทเี อส
บริษทั บีทเี อส
แสนสิริ
แสนสิริ
แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด โฮลดิง้ โฟร์ จ�ำกัด โฮลดิง้ ซิกซ์ จ�ำกัด
2560 2559 2560 2559 2560 2559

4,014

8

-

-

524

1,477

7

-

-

-

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(19)

-

(35)

(34)

(1)

(4)

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(158)

7

7

7

(14)

(78)

12

14

11

1

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

631

(28)

(28)

(27)

55

313

(48)

(65)

(42)

(4)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

631

(28)

(28)

(27)

55

313

(48)

(65)

(42)

(4)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
2560 2559

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2560
2559
2560
2559

การร่วมค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

15.4 ข้อมูลส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จในการร่วมค้าอื่นๆ (ไม่รวมการร่วมค้าในหมายเหตุ 15.3)
(หน่วย: พันบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
ขาดทุนส�ำหรับปี

2559

(779,896)

(526,415)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(779,896)

(526,415)

(578)
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16.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ

16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
16.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

2560

2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
Standard International,
LLC (“The Standard”) โรงแรม

สหรัฐอเมริกา

13

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รวม

2560

Standard International, LLC
(“The Standard”)
2560
2559

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน
2559

2560

2559

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

-

1,305

-

- 541,469

- 524,369

-

หนี้สินหมุนเวียน

628

-

541,469

- 524,369

-

หนี้สินไม่หมุนเวียน

393

-

สินทรัพย์ - สุทธิ

593

-

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

13%

-

77

-

ส่วนของราคาทุนที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ

447

-

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

524

-

		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้นสามัญใน Standard International, LLC
(“The Standard”) ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมูลค่าการลงทุนใน
การเข้าซื้อหุ้นคิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 58 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 35.09 ของ
หุ้นทั้งหมด ซึ่งจะทยอยลงทุนเป็นคราว ๆ จนครบมูลค่าการลงทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี บริษัทย่อยได้ช�ำระเงิน
ลงทุนคราวแรก เป็นจ�ำนวน 16.29 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 541.46 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน
2560 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ 4 คน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน

		
		
		

The Standard ประกอบธุรกิจบริหารกิจการโรงแรมในรูปแบบ management contract และ franchise
ภายใต้แบรนด์ “The Standard” และ “Bunkhouse” ธุรกิจรับบริหารกิจการร้านอาหารและธุรกิจด้านการจอง
ห้องพัก The Standard Hotel และ boutique hotels อืน่ ๆ โดยใช้แอปพลิเคชันทีช่ อื่ ว่า “One night”

		
		
		
		
		
		

ปัจจุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ที่ได้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ณ วันซือ้ กิจการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่มีตัวตน บางรายการ กระบวนการ
วัดมูลค่านี้จะถูกด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก�ำหนดไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่านี้
บริษัทฯ จะท�ำการปรับปรุงย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ ไว้ ณ วันซื้อ และปรับปรุงก�ำไรเพื่อให้สะท้อนข้อมูล
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันซื้อกิจการ

16.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
Standard International, LLC
(“The Standard”)
2560
2559
รายได้

54

-

ขาดทุน

(134)

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(134)

-

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ลักษณะ
ธุรกิจ

บริษัท

สัดส่วนเงินลงทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทร่วม

Standard International, LLC (“The Standard”)
รวม
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งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน
ในระหว่างปี
ระหว่างปี
2560
2559
2560
2559
(17)

-

-

-

                    (17)

-

-

-
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17. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

		
		
		
		

Winkontent AG (“Monocle”) ประกอบธุรกิจหลักด้านสื่อ (Media) ได้แก่ นิตยสาร ชื่อ “Monocle”
นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยุ 24 ชั่วโมง, E-commerce, ร้านขายสินค้าแฟชั่น และการ
จัดงาน event ต่างๆ เป็นต้น โดยปัจจุบัน Monocle ได้ด�ำเนินการอยู่ในประเทศใหญ่ๆ เช่น England,
USA, Canada, Japan, Singapore และ Hong Kong

2559

เงินลงทุนในบริษัทอื่น
400.20

-

-

-

Flying Jamon Ltd

219.75

-

219.75

-

Winkontent AG

195.87

-

195.87

-

0.33

0.33

0.33

0.33

816.15

0.33

415.95

0.33

บริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัด
รวม

		

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

(ข) การเข้าลงทุนใน Flying Jamon Ltd (“Hostmaker”)
บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ Flying Jamon Ltd (“Hostmaker”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.20 ของหุ้นทั้งหมด ในราคา
5 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 219.75 ล้านบาท บริษัทได้ช�ำระเงินตามสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2560

			
			
			
			
			
			

Flying Jamon Ltd ประกอบธุรกิจรับบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า ภายใต้แบรนด์
Hostmaker โดยเสนอบริการแบบครบวงจรให้แก่ลกู ค้า ตัง้ แต่การออกแบบห้อง จัดแต่งห้องพักให้สวยงาม
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ของ Hostmaker รวมไปถึงการบริหาร Profile อสังหาริมทรัพย์ของลูกค้า
เพือ่ ดึงดูดผูเ้ ข้าพักให้มอี ตั ราการเข้าพักและการจองให้มากทีส่ ดุ ตลอดจนจัดหาลูกค้าทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
และให้บริการแบบโรงแรมในระดับ 5 ดาวแก่ลกู ค้าทุกราย รวมทัง้ บริการบ�ำรุงรักษาและท�ำความสะอาดห้องพัก
ซึ่งปัจจุบัน Hostmaker ด�ำเนินธุรกิจอยู่ใน 4 เมือง ได้แก่ ลอนดอน ปารีส โรม และ บาร์เซโลน่า

(ค) การเข้าลงทุนใน Winkontent AG (“Monocle”)
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เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 Sansiri Global Investment Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) ได้เข้าลงทุนใน
JustGroup Holding Pte. Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศสิงคโปร์ โดยการซือ้ หุน้ สามัญ
ที่ออกใหม่ของบริษัทดังกล่าว เป็นจ�ำนวน 64,849 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 6.09 ของทุนช�ำระแล้ว โดยมี
มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 12 ล้านดอลล่าสหรัฐฯหรือประมาณ 400.2 ล้านบาท บริษทั ดังกล่าวประกอบธุรกิจ
ให้บริการ Co-working space ส�ำหรับธุรกิจ Start-up จนถึงบริษทั ขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งการพืน้ ทีส่ ำ� นักงาน

			
			
			
			

		

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ดให้ ศูนย์การค้า
บ้านให้เช่า ห้องชุ
เช่า
ให้เช่า

(ก) การเข้าลงทุนใน JustGroup Holding Pte. Ltd.

			
			
			
			
			
		

18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ศูนย์การค้า
รวม
บ้านให้เช่า
ให้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน

54.02

9.21

277.65

340.88

17.75

277.65

295.40

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

(2.13)

(0.47)

(24.26)

(26.86)

(0.75)

(24.26)

(25.01)

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

(41.50)

(41.50)

-

(41.50)

(41.50)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

51.89

8.74

211.89

272.52

17.00

211.89

228.89
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ดให้ ศูนย์การค้า
บ้านให้เช่า ห้องชุ
เช่า
ให้เช่า

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ศูนย์การค้า
รวม
บ้านให้เช่า
ให้เช่า

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

JustGroup Holding Pte. Ltd.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน

54.26

17.05

266.91

338.22

17.76

266.91

284.67

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

(0.77)

(0.69)

(11.22)

(12.68)

(0.26)

(11.22)

(11.48)

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

(11.46)

(11.46)

-

(11.46)

(11.46)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

53.49

16.36

244.23

314.08

17.50

244.23

261.73

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้นสามัญของ Winkontent AG (“Monocle”)
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 13.04
ของหุ้นทั้งหมด ในราคา 5.91 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 195.87 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ช�ำระเงิน
ตามสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และ 6 พฤศจิกายน 2560
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19. ที่ดินรอการพัฒนา

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

งบการเงินรวม

2559

2560

314.08

87.79

261.73

18.42

ที่ดินรอการพัฒนา

10.73

27.12

10.73

27.12

หัก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ

-

239.79

-

239.79

(7.10)

7.62

-

15.58

-

(21.43)

-

(15.69)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

(15.15)

(15.35)

(13.53)

(12.03)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า

(30.04)

(11.46)

(30.04)

(11.46)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

272.52

314.08

228.89

261.73

ซื้อสินทรัพย์
โอนมาจากอาคารและอุปกรณ์
โอนมาจาก (โอนไป) ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า

สุทธิ

15,281.93

7,094.06

12,065.31

4,761.83

(120.79)

(52.49)

-

-

15,161.14

7,041.57

12,065.31

4,761.83

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

2560

บ้านให้เช่า

73.16

74.36

22.76

23.96

ห้องชุดให้เช่า

14.56

25.30

-

-

ศูนย์การค้าให้เช่า

211.89

244.23

211.89

244.23

รวม

299.61

343.89

234.65

268.19

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มูลค่ายุติธรรมของศูนย์การค้า
ให้เช่าประเมินโดยใช้เกณฑ์วธิ ีพจิ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ ในการประเมินราคา
ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราพืน้ ทีว่ า่ งระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุตธิ รรม
ของห้องชุดให้เช่าและบ้านให้เช่าประเมินโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด

ส�ำนักงาน
ขาย
ชั่วคราว

ยาน
พาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

เครื่อง
อาคารและ ตกแต่
ง
ส่วน
ปรับปรุง อุปและ
กรณ์

ที่ดิน

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

2559

2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
5,625 ล้านบาทและ 3,442 ล้านบาท ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
4,357 ล้านบาท และ 1,614 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 25 ล้านบาท ได้
จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (2560: ไม่มี)

2560

2560

20. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

403.14

1,966.40

1,046.03

30.10

7.13

214.95

3,667.75

ซื้อ

-

3.93

38.00

1.11

-

35.90

78.94

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(3.65)

-

(1.81)

-

(5.46)

โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน

-

-

-

-

-

(239.79)

(239.79)

โอนไปต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(1.05)

(5.92)

-

-

-

-

(6.97)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

402.09

1,964.41

1,080.38

31.21

5.32

11.06

3,494.47

ซื้อ

-

1.52

93.30

28.06

-

20.29

143.17

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(1.02)

(0.50)

-

-

(1.52)

1.70

11.39

-

-

(0.02)

(3.54)

9.53

403.79

1,977.32

1,172.66

58.77

5.30

27.81

3,645.65

โอนมาจาก (ไป) ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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2559

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�ำนวน 30 ล้านบาท
(2559: 11 ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
เครื่อง
อาคารและ ตกแต่
ง
ส่วน
และ
ปรับปรุง อุปกรณ์

ที่ดิน

ส�ำนักงาน
ขาย
ชั่วคราว

ยาน
พาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

502.72

641.67

14.44

6.16

-

1,164.99

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

87.40

99.61

4.95

0.90

-

192.86

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(3.47)

-

(1.81)

-

โอนไปต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

-

(0.72)

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

589.40

737.81

19.39

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

86.20

89.96

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

โอนไปต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

688.23

771.57

23.13

-

207.50

1,843.25

ซื้อ

-

0.15

22.48

1.10

-

32.29

56.02

(5.28)

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(1.48)

-

-

-

(1.48)

-

(0.72)

โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน

-

-

-

-

-

(239.79)

(239.79)

5.25

-

1,351.85

152.82

688.38

792.57

24.23

-

-

1,658.00

7.72

0.03

-

183.91

(0.98)

(0.50)

-

-

(1.48)

ซื้อ

-

0.59

67.33

28.07

-

-

95.99

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(0.49)

-

-

-

(0.49)

(0.12)

-

-

-

-

(0.12)

152.82

688.97

859.41

52.30

-

-

1,753.50

675.48

826.79

26.61

5.28

-

1,534.16

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

-

171.91

428.17

7.89

-

-

607.97

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

34.70

75.54

4.54

-

-

114.78

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(1.36)

-

-

-

(1.36)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

206.61

502.35

12.43

-

-

721.39

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

34.71

66.05

7.72

-

-

108.48

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(0.47)

-

-

-

(0.47)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

241.32

567.93

20.15

-

-

829.40

1.42

-

-

-

-

-

1.42

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

151.40

481.77

290.22

11.80

-

-

935.19

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

151.40

447.65

291.48

32.15

-

-

922.68

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

5.84

57.12

-

-

-

-

62.96

-

98.20

-

-

-

-

98.20

5.84

155.32

-

-

-

-

161.16

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

396.25

1,317.89

342.57

11.82

0.07

11.06

2,079.66

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

397.95

1,146.52

345.87

32.16

0.02

27.81

1,950.33

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รวม

152.82

ค่าเผื่อการด้อยค่า

เพิ่มขึ้น

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
และ 2560

ที่ดิน

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2559 (50.20 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 42.92 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างและส่วนที่เหลืออยู่ใน
ค่าใช้จ่ายบริหาร)

192.86

2560 (47.00 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 41.56 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างและส่วนที่เหลืออยู่ใน
ค่าใช้จ่ายบริหาร)

183.91

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร
และ
ส่วน
ปรับปรุง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่อง
ส�ำนักงาน
ตกแต่ง
ยาน
และ
พาหนะ ชั่วขาย
คราว
อุปกรณ์

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
31 ธันวาคม 2559 และ 2560
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
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2559 (9.41 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 42.92 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลืออยู่ใน
ค่าใช้จ่ายบริหาร)

114.78

2560 (9.46 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 41.56 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลืออยู่ใน
ค่าใช้จ่ายบริหาร)

108.48
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมี
จ�ำนวนเงินประมาณ 660 ล้านบาท และ 533 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 390 ล้านบาท และ 279 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มา
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 29 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 29 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
จ�ำนวน 946 ล้านบาท และ 1,014 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้น�ำไปจดจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 620 ล้านบาท และ 670 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

144.55

120.10

130.44

105.21

48.69

45.51

42.48

42.33

ค่าตัดจ�ำหน่าย

(27.84)

(21.06)

(24.27)

(17.10)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

165.40

144.55

148.65

130.44

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยมีลิขสิทธิ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ�ำหน่ายหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่
มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมมีจ�ำนวนเงินประมาณ 24 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำ� นวนหนึง่ ซึง่ ตัดจ�ำหน่ายหมดแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานอยู่ มูลค่าสุทธิตามบัญชีกอ่ นหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมมีจำ� นวนเงินประมาณ 108 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 79 ล้านบาทและ 76 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

21. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

ลิขสิทธิ์

งบการเงินรวม
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์
รวม
คอมพิวเตอร์

22. สิทธิการเช่า
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

26.91

369.42

396.33

314.93

314.93

(25.83)

(205.10)

(230.93)

(166.28)

(166.28)

1.08

164.32

165.40

148.65

148.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

26.91

320.91

347.82

272.63

272.63

(25.30)

(177.97)

(203.27)

(142.19)

(142.19)

1.61

142.94

144.55

130.44

130.44

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

(หน่วย: ล้านบาท)

โครงการ
ที่ดิน - ศูนย์การค้าฮาบิโตะ

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

(591.25)

(562.48)

(9.20)

(7.10)

253.48

282.25

32.79

34.89

28.77

28.77

2.10

2.10

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

ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าแสดงรวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้นำ� สิทธิการเช่าซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีจำ� นวน 33 ล้านบาท น�ำไปจดจ�ำนองเพือ่
เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 33 ล้านบาท)
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25. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

2560

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

2,400.00

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
ตั๋วแลกเงินสุทธิ

2559

2560

เงินกู้ยืมจากธนาคาร

10,095.46

9,513.03

8,073.65

6,985.15

6,000.00

4,500.00

หัก: ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

(3,974.17)

(2,986.36)

(3,243.49)

(2,014.82)

(31.60)

(24.33)

6,121.29

6,526.67

4,830.16

4,970.33

5,968.40

4,475.67

สุทธิ

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.85 ถึง 2.90 ต่อปี (2559:
ร้อยละ 2.80 ถึง 5.37 ต่อปี) ตัว๋ แลกเงินมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.10 ถึง 2.25 ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.25 ถึง 2.35 ต่อปี)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

8,347.71

2,948.79

2,556.13

(6,402.66)

(3,922.60)

3.91

3.91

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

9,513.03

6,985.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กู้เพิ่มระหว่างปี

5,755.00

5,294.80

2560

จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี

(5,172.03)

(4,205.96)

(0.54)

(0.34)

10,095.46

8,073.65

จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

24. เจ้าหนี้การค้า

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
(หน่วย: ล้านบาท)

2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

12,962.99

กู้เพิ่มระหว่างปี

งบการเงินรวม

2559

4,316.00

ตั๋วแลกเงิน
ราคาตามมูลค่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

-

-

22.56

9.82

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1,563.49

1,349.36

1,198.68

1,165.51

รวม

1,563.49

1,349.36

1,221.24

1,175.33

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำแนกตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงได้ดังนี้
ชื่อบริษัท

ยอดคงเหลือของ
เงินกู้ยืมระยะยาว
2560
2559
ล้านบาท ล้านบาท
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บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

8,074

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้
จ�ำกัด

30

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
2560

2559

ร้อยละต่อปี

ร้อยละต่อปี

เงื่อนไขการช�ำระคืน

6,985 MLR - 2.90% ถึง MLR - 2.65% ถึง ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรา
MLR - 1.50%
MLR - 1.25%
ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ที่มีการโอนและต้องช�ำระคืนเงิน
ต้นทั้งหมดภายในปี 2570
30 MLR - 2.00%

MLR - 2.00%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรา
ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ที่มีการโอนและต้องช�ำระคืนเงิน
ต้น ทั้งหมดภายในปี 2562
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ล้านบาท ล้านบาท
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

360

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

882

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ จ�ำกัด

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

Sansiri Global Investment
Pte. Ltd.

53

181

2560

2559

ร้อยละต่อปี

ร้อยละต่อปี

เงื่อนไขการช�ำระคืน

660 MLR - 2.00% ถึง MLR - 2.00% ถึง ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรา
MLR - 1.75%
MLR - 1.75%
ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ที่มีการโอนและต้องช�ำระคืนเงิน
ต้น ทั้งหมดภายในปี 2567
1,062 MLR - 2.00%

MLR - 2.00%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรา
ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ที่มีการโอนและต้องช�ำระคืนเงิน
ต้น ทั้งหมดภายในปี 2565

113 MLR - 2.00% ถึง MLR - 2.00% ถึง ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรา
MLR - 1.75%
MLR - 1.75%
ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ที่มีการโอนและต้องช�ำระคืนเงิน
ต้นทั้งหมดภายในปี 2561
481 MLR - 2.00%

182 LIBOR + 3.5%

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

MLR - 2.00%

MLR - 2.00%

LIBOR + 3.5%

-

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรา
ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ที่มีการโอนและต้องช�ำระคืนเงิน
ต้น ทั้งหมดภายในปี 2561
ต้องช�ำระคืนเงินต้นเป็นราย
งวดและช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมด
ภายในปี 2564
ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรา
ร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ที่มีการโอนและต้องช�ำระคืนเงิน
ต้น ทั้งหมดภายในปี 2563

ตัว๋ เงินจ่ายระยะยาวค่าทีด่ นิ เป็นตัว๋ เงินทีบ่ ริษทั ฯ ออกให้แก่ผขู้ ายทีด่ นิ หลายรายครบก�ำหนดช�ำระภายในเดือนสิงหาคม
2561 และตุลาคม 2561 (2559: ครบก�ำหนดช�ำระในเดือนกันยายน 2560) ไม่มกี ารคิดดอกเบีย้ ตัว๋ เงินดังกล่าวอาวัล
โดยธนาคารแห่งหนึ่ง

27. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

อายุ

ครบก�ำหนด

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2553

ร้อยละ 5.60 ต่อปี

7 ปี

24 พฤษภาคม 2560

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556

ร้อยละ 4.99 ต่อปี

5 ปี

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556

ปีที่ 1 - 2 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559
-

2,000.00

24 มกราคม 2561

3,000.00

3,000.00

30 พฤษภาคม 2561

1,000.00

1,000.00

23 สิงหาคม 2561

2,000.00

2,000.00

ปีที่ 3 - 4 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ปีที่ 5 ร้อยละ 5.30 ต่อปี
หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2556

ร้อยละ 4.95 ต่อปี

5 ปี

หุ้นกู้ครั้งที่ 4/2556

ร้อยละ 5.20 ต่อปี

5 ปี 6 เดือน 4 เมษายน 2562

1,000.00

1,000.00

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558

ร้อยละ 4.75 ต่อปี

5 ปี

22 มิถุนายน 2563

2,000.00

2,000.00

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2558

ร้อยละ 3.90 ต่อปี

3 ปี 6 เดือน 19 เมษายน 2562

1,000.00

1,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
เป็นจ�ำนวน 48,416 ล้านบาท และ 44,287 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 34,660 ล้านบาท และ
36,044 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559

ร้อยละ 3.50 ต่อปี

3 ปี

21 กรกฏาคม 2562

1,000.00

1,000.00

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2559

ร้อยละ 3.25 ต่อปี

3 ปี

3 ตุลาคม 2562

1,000.00

1,000.00

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560

ร้อยละ 3.40 ต่อปี

3 ปี

27 เมษายน 2563

2,000.00

-

ทีด่ นิ รวมทัง้ สิง่ ปลูกสร้างของโครงการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริษทั ย่อยได้
จดจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารข้างต้น

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560

ร้อยละ 3.25 ต่อปี

3 ปี

30 เมษายน 2563

1,000.00

-

หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2560

ร้อยละ 3.35 ต่อปี

5 ปี

22 กันยายน 2565

2,000.00

-

ทัง้ นี้ สัญญาเงินกูย้ มื ส่วนใหญ่ได้ระบุขอ้ ปฏิบตั แิ ละข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิม่ ทุนและลดทุน
เรือนหุ้น การค�้ำประกันหนี้สิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นต้น

รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า

17,000.00

14,000.00

(29.23)

(28.25)

หุ้นกู้ - สุทธิ

16,970.77

13,971.75

หัก: หุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

(5,998.31)

(1,999.10)

หุ้นกู้ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี

10,972.46

11,972.65

รวม
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92

26. ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

423

-

10,095

9,513

หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ชื่อบริษัท

ยอดคงเหลือของ
เงินกู้ยืมระยะยาว
2560
2559

221

ทัง้ นี้ ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กู้ บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและหน้าทีบ่ างประการซึง่ รวมถึง
การด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) ของ งบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 (2559: 2.5:1)
ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้ งหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ
1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2559: จ�ำนวน 1 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยประมาณ 20 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ปี) (2559: 20 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ปี)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

28. เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาม 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มของบริษัทย่อยไม่มี
หลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี และครบก�ำหนดช�ำระคืนในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม
2560
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

2559

3.2

3.2

3.2

3.2

5.0 - 12.0

5.0 - 12.0

5.0 - 12.0

5.0 - 12.0

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

อัตราคิดลด

2559

129.78

114.92

91.36

79.26

12.95

12.32

8.16

7.75

3.86

3.42

2.85

2.54

(1.41)

(0.88)

(0.60)

(0.56)

-

-

-

2.37

145.18

129.78

101.77

91.36

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
โอนมาจากบริษัทย่อย

เพิ่มขึ้น 1%
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

(15.08)

17.92

(9.89)

11.68

17.32

(14.92)

11.30

(9.79)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

2560

(หน่วย: ล้านบาท)

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2559

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ ำ� คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

29. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560
ต้นทุนขาย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

5,247

4,374

410

367

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

11,569

11,363

10,599

12,293

รวม

16,816

15,737

11,009

12,660
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30. ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

		

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหนี้สินส�ำหรับปี 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

เงินสมทบ
กองทุน
นิติบุคคล
หมู่บ้าน

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2559

3.15

121.98

125.13

3.15

52.16

55.31

เพิ่มระหว่างปี

-

113.34

113.34

-

59.17

59.17

จ่ายระหว่างปี

(2.00)

(77.93)

(79.93)

(2.00)

(42.47)

(44.47)

-

(46.99)

(46.99)

-

(9.69)

(9.69)

1.15

110.40

111.55

1.15

59.17

60.32

เพิ่มระหว่างปี

-

118.05

118.05

-

75.00

75.00

จ่ายระหว่างปี

-

(91.05)

(91.05)

-

(53.56)

(53.56)

โอนกลับ

-

(30.25)

(30.25)

-

(5.60)

(5.60)

1.15

107.15

108.30

1.15

75.01

76.16

โอนกลับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการ
ประมาณการ หนี้สินเกี่ยวกับ
หนี้สินเกี่ยวกับ การรับประกัน
รวม
การฟ้องร้อง
บ้านและ
อาคารชุด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2559

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสมทบ
ประมาณการ
กองทุน
ค่าใช้จ่าย
รวม
นิติบุคคล
ในการบ�ำรุง
หมู่บ้าน
รักษาโรงแรม

145.46

4.03

149.49

101.81

1.68

103.49

เพิ่มระหว่างปี

36.86

2.44

39.30

33.56

0.67

34.23

จ่ายระหว่างปี

(10.45)

(1.66)

(12.11)

(8.19)

-

(8.19)

โอนกลับ

(5.81)

-

(5.81)

(0.75)

-

(0.75)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

166.06

4.81

170.87

126.43

2.35

128.78

เพิ่มระหว่างปี

28.72

2.67

31.39

22.46

0.98

23.44

จ่ายระหว่างปี

(6.78)

(2.66)

(9.44)

(3.85)

(1.84)

(5.69)

โอนกลับ

(9.86)

-

(9.86)

(9.86)

-

(9.86)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

178.14

4.82

182.96

135.18

1.49

136.67

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

งบการเงินรวม
ประมาณการ
ประมาณการ หนี้สินเกี่ยวกับ
หนี้สินเกี่ยวกับ การรับประกัน
การฟ้องร้อง
บ้านและ
อาคารชุด

งบการเงินรวม
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
ในการบ�ำรุง
รักษาโรงแรม

31. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษทั ปภานัน จ�ำกัด (“บริษทั ย่อย”) ได้ทำ� สัญญาจะซือ้ จะขายทรัพย์สนิ โดยบริษทั ย่อยตกลง
ขายทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อาคารส�ำนักงานสิริภิญโญ ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการ
ประกอบกิจการอาคารส�ำนักงานดังกล่าว (“ทรัพย์สนิ ฯ”) ซึง่ บันทึกอยูใ่ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 522.57 ล้านบาท และ 242.68 ล้านบาท ตามล�ำดับ ให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ แสนสิริ ไพร์ม ออฟฟิศ (“กองทุนรวมฯ”) โดยมีคา่ ตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงิน 1,699.44 ล้านบาท บริษทั ย่อย
ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมฯในวันที่ 31 มีนาคม 2557
นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระท�ำการเพื่อรับประกัน
(1)
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การมีผเู้ ช่าส�ำหรับพืน้ ทีเ่ ช่าทีว่ า่ งและการให้เช่าพืน้ ทีร่ บั ประกัน เป็นระยะเวลา 3 ปีนบั แต่วนั จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินฯ
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(2)
		
		

ค่าใช้จา่ ยส่วนทุน ซึง่ หมายถึง รายจ่ายอันมีลกั ษณะเป็นการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สนิ ฯให้มมี ลู ค่า
เพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินฯ

(3)
		

ส่วนต่างของก�ำไรจากการด�ำเนินงานของทรัพย์สนิ ฯทีก่ องทุนรวมฯจะเข้าลงทุนครัง้ แรกส�ำหรับช่วงเวลา 12 เดือน
หากกองทุนรวมฯมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานน้อยกว่าจ�ำนวนเงิน 114.2 ล้านบาท

รายการกระทบยอดจ�ำนวนหุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุ้น

ราคาตามมูลค่า

ทุนจดทะเบียน

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

หุ้นสามัญจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

การเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างปี 2560 และ 2559
มีดังนี้

18,017,674,684

1.07

19,278,911,912

(25,954,326)

1.07

(27,771,129)

17,991,720,358

1.07

19,251,140.783

ลดทุนระหว่างปี(1)
จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

28.02

จ่ายระหว่างปี

(11.59)

โอนกลับรายการ

(10.87)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(1.87)

โอนกลับรายการ

(3.69)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาตามมูลค่า

ทุนช�ำระแล้ว

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
(บาท)

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว

5.56

จ่ายระหว่างปี

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และ 2560

-

14,285,501,270

1.07

15,285,486,359

1,470,187,339

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

577,233,050

1.07

617,639,363

825,443,261

จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

14,862,734,320

1.07

15,903,125,722

2,295,630,600

เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559 ทีป่ ระชุมสามัญผู ถ้ อื หุ น้ ประจ�ำป ขี องบริษทั ฯ ได ม้ มี ติอนุมตั ใิ ห ล้ ดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,278,911,912 บาท เป น็ ทุนจดทะเบียน 19,251,140,783 บาท
โดยวิธตี ดั หุ น้ จดทะเบียนทีย่ ังมิได น้ ำ� ออกจ�ำหน่าย จ�ำนวน 25,954,326 หุ น้ บริษทั ฯ ได จ้ ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2559

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

(1)

32. ทุนเรือนหุ้น
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 (2559: ไม่มี)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ใช้สิทธิ

จ�ำนวน
ที่ใช้สิทธิ
(หน่วย)

จ�ำนวนหุน้ สามัญ
ทีอ่ อกเนือ่ งจาก
การใช้สทิ ธิ
(หุ้น)

ราคาใช้สิทธิ

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

(บาท)

วันที่
ตลาดหลักทรัพย์
รับเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

33. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไป
จ่ายเงินปันผลได้

SIRI-W2
29 กันยายน 2560

40,000,000

40,000,000

24 พฤศจิกายน 2560

537,233,050

537,233,050

รวมใช้สิทธิในปี 2560

577,233,050

577,233,050

2.50 2 ตุลาคม 2560

5 ตุลาคม 2560

2.50 28 พฤศจิกายน 2560

1 ธันวาคม 2560

การเพิม่ ทุนเนือ่ งจากการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิขา้ งต้น ท�ำให้ทนุ จดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
ดังนี้
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34. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ /ก�ำไรต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ถ่วงน�้ำหนัก
2560
2559
2560
2559
2560
2559

34.1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท
ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ

(1)

		
		
		

สทิ ธิ
ใบส�ำคัญ
จ�ำนวนใบส�ำคัญ จ�ำนวนใบส�ำคัญ จ�ำนวนใบส�ำคัญ
ราคาใช้สทิ ธิ อัตราการใช้
ต่
อ
แสดงสิ
ท
ธิ
แสดงสิ
ทธิทอี่ อก แสดงสิทธิทมี่ ี
แสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุน้
1
หน่
ว
ยใบส�
ำ
คั
ญ
ที
ย
่
ง
ั
ไม่
ไ
ด้
ใ
ช้
และเสนอขาย
การใช้
ส
ท
ิ
ธิ
คงเหลือ
สามัญ
แสดงสิทธิ
1 มกราคม 2560 ในระหว่างปี
ในระหว่างปี 31 ธันวาคม 2560

SIRI-W2

2.500

1:1.000

3,406,219,088

-

577,233,050

-(1)

ESOP#7

2.500

1:1.000

300,000,000

-

-

300,000,000

(พันบาท)

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)

(บาท)

2,901,897

2,277,235 14,351,734 14,285,501

(บาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

		
		
		

0.20

0.16

ไม่มกี ารแสดงก�ำไรต่อหุน้ ปรับลดจากผลกระทบของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 และ ESOP#7 ในงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เนื่องจากราคาใช้สิทธิรวมกับมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 หมดอายุวนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายส�ำหรับโครงการ ESOP#7 เป็นจ�ำนวน 10.83 ล้านบาท
(2559: 20.68 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจ�ำนวนเดียวกัน

35. รายได้บริการอื่นและต้นทุนบริการอื่น
(หน่วย: ล า้ นบาท)

34.2 ก�ำไรต่อหุ้น
รายงาน
ประจ�ำปี 2560

(พันบาท)

งบการเงินรวม

		
		

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

		
		
		
		

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจ�ำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้องออกเพือ่ แปลงหุน้ สามัญเทียบเท่า ปรับลดทัง้ สิน้ ให้เป็นหุน้ สามัญ
โดยสมมติวา่ ได้มกี ารแปลงเป็นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

		

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ถ่วงน�้ำหนัก
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)

2,824,705

3,380,431 14,351,734 14,285,501

(บาท)

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

รายได้บริการอื่น
รายได้จากกิจการโรงแรม

87.64

90.33

32.61

32.38

รายได้จากกิจการโรงเรียน

204.92

211.81

-

-

รวม

292.56

302.14

32.61

32.38

ต้นทุนบริการกิจการโรงแรม

96.44

96.51

34.37

35.24

ต้นทุนบริการกิจการโรงเรียน

229.30

246.31

-

-

รวม

325.74

342.82

34.37

35.24

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

		

ต้นทุนบริการอื่น

(บาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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0.20

0.24
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36. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญ ได้แก่

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: ล า้ นบาท)

งบการเงินรวม
2560

2559

2560

2559

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี

18,872.08

21,031.96

12,336.96

16,495.46

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(1,821.90)

(57.44)

(1,171.56)

(5,133.86)

2,395.82

2,221.30

1,621.89

1,550.19

15.15

15.35

13.53

12.04

183.91

192.86

108.48

114.77

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

27.42

21.06

24.27

17.10

ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า

28.77

28.77

2.10

2.10

ส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด

87.78

55.48

69.40

49.48

158.59

141.62

139.77

112.95

18.30

14.56

18.30

7.91

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อนื่ ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลคูณอัตราภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

3,600,495

4,324,489

3,558,455

2,864,135

ร้อยละ 0 ถึง 20

ร้อยละ 0 ถึง 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

737,777

872,556

711,691

572,827

รายได้ที่ได้รับยกเว้นและค่าใช้จ่ายต้องห้าม

25,720

45,239

(60,031)

14,073

รายได้ตามประมวลรัษฎากร

29,550

19,230

4,897

-

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

25,781

7,262

-

-

81,051

71,731

(55,134)

14,073

818,828

944,287

656,557

586,900

ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:

รวม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
2560

37. ภาษีเงินได้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560

2559

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

2560

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันกองทุนรวม

2559

อสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
970,978

1,043,603

705,521

572,735

ประมาณการค่าใช้จ่ายบ�ำรุงรักษาโรงแรม

2559

2560

2559

23,271

19,452

20,267

16,608

758,167

686,174

179,625

145,206

21,660

22,312

15,233

12,066

-

1,111

-

-

964

962

297

470

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

27,362

24,635

20,353

18,272

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

63,512

8,817

-

-

(152,150)

(99,316)

(48,964)

14,165

8,300

2,292

8,300

2,292

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

818,828

944,287

656,557

586,900

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์

19,640

-

-

-

922,876

765,755

244,075

194,914

รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

(หน่วย: พันบาท)
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(หน่วย: พันบาท)

39. เงินปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

เงินปันผล

2559

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
รอตัดจ่าย

5,847

5,650

5,847

5,650

รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า

9,012

4,238

-

-

14,859

9,888

5,847

5,650

908,017

755,867

238,228

189,264

รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

เงินปันผลระหว่างกาลจากก�ำไร
สุทธิส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

เงินปันผลจากก�ำไรสุทธิ
ของปี 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ ใช้จำ� นวน 151 ล้านบาท (2559: 36 ล้านบาท) ทีบ่ ริษทั
ไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนือ่ งจากบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทั ฯ อาจไม่มกี ำ� ไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ ได้
ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ ใช้มจี ำ� นวนเงิน 317 ล้านบาท ซึง่ จะทยอยสิน้ สุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565

อนุมัติโดย

เงินปันผลระหว่างกาลจากก�ำไร
สุทธิส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

เงินปันผลจากก�ำไรสุทธิ
ของปี 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

รวม

เงินปันผล
ประกาศจ่าย

เงินปันผล
ต่อหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล

714,275,064(1)

0.05 8 กันยายน 2560

1,142,840,120(2)

0.08 9 พฤษภาคม 2560

1,857,115,184

0.13

571,420,051(3)

0.04 9 กันยายน 2559

1,714,260,152 (4)
2,285,680,203

0.12 16 พฤษภาคม 2559
0.16

เงินป ันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 714,246,024 บาท เนื่องจากมีผู ถ้ อื หุ น้ จ�ำนวนหนึง่ ไม่มสี ิทธิได ร้ ับเงินป ันผล
เงินป ันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 1,142,838,021 บาท เนื่องจากมีผู ถ้ อื หุ น้ จ�ำนวนหนึง่ ไม่มสี ิทธิได ร้ ับเงินป ันผล
(3)
เงินป ันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 571,418,579 บาท เนื่องจากมีผู ถ้ อื หุ น้ จ�ำนวนหนึง่ ไม่มสี ิทธิได ร้ ับเงินป ันผล
4)
เงินป ันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 1,714,251,081 บาท เนื่องจากมีผู ถ้ อื หุ น้ จ�ำนวนหนึง่ ไม่มสี ิทธิได ร้ ับเงินป ันผล
(1)

38. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 12 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในระหว่าง
ปี 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูเ้ งินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ยจ�ำนวน 117 ล้านบาท และ 101 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 81 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

40. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

(2)

40.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

		
ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ สัญญาจ้างตกแต่ง
			 สัญญาจ้างบริการให้คำ� ปรึกษา และสัญญาจ้างพัฒนาและติดตัง้ ระบบเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 13,703 ล้านบาท
			 และ 13,877 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10,624 ล้านบาท และ 11,685 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
		
ข) บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการท�ำสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ และห้องชุดเป็นจ�ำนวนเงิน 6,188
			 ล้านบาท และ 5,555 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5,291 ล้านบาท และ 5,464 ล้านบาท
			 ตามล�ำดับ)

232

233

40.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ

40.3 หนังสือค�้ำประกันธนาคาร

		
ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และ
			 อุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 4 ปี
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีจำ� นวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้
			 ภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล า้ นบาท)

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

40.4 คดีฟ้องร้อง

2559

จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

		
ข)
			
			
		
ค)
			
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหนังสือค�ำ้ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยคงเหลืออยู่
จ�ำนวน 2,081 ล้านบาท และ 0.88 ล้านยูโร (2559: 2,469 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้ำประกันการบ�ำรุงรักษา
สาธารณูปโภค ค�ำ้ ประกันการจัดท�ำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงทีด่ นิ ค�ำ้ ประกันการใช้
ไฟฟ้าและอืน่ ๆ และการจ่ายช�ำระเงินให้กบั เจ้าหนีต้ า่ งประเทศ (งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
2,303 ล้านบาท และ 0.88 ล้านยูโร, 2559: 1,918 ล้านบาท)
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102

92

83

144

65

137

202

240

167
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ของโครงการเป็นจ�ำนวนประมาณ 70 ล้านบาทและ 44 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 45
ล้านบาทและ 26 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีทดี่ นิ ในโครงการทีต่ ดิ ภาระ จ�ำยอมรวมจ�ำนวน
ประมาณ 47 ไร่และ 32 ไร่ ตามล�ำดับ ซึง่ มูลค่าของทีด่ นิ ทีถ่ อื ภาระจ�ำยอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว

		
		
		
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีคดีความหลายคดีทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการถูกกล่าวหา
ว่าผิดสัญญาจะซือ้ จะขายและคดีละเมิด ซึง่ ถูกเรียกร้องให้ชำ� ระค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 165 ล้านบาท
และ 107 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 147 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามล�ำดับ) อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการต่อสูค้ ดี ทนายความบริษทั ฯ และฝ่ายบริหารเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จะไม่ได้รบั ความเสียหายจากคดี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงยังไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ เพิม่ เติมจากจ�ำนวน
ที่ได้บันทึกไปแล้ว (หมายเหตุ 29)

40.5 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency and Interest Rate Swap
Aagreement)
		
		

รายละเอียดของสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap
Agreement) ที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ง) สัญญาเช่าระยะยาวที่มีสาระส�ำคัญได้แก่

			 •
				
				
				
				
				

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณซอยสุขุมวิท 77 เพื่อใช้ ในการปลูกสร้าง
ศูนย์การค้าชุมชนในนาม ฮาบิโตะ โดยสัญญามีกำ� หนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2556
ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2586 มีมูลค่าการเช่ารวม 42 ล้านบาท โดยแบ่งช�ำระเป็น 3 งวด งวดแรกเป็น
จ�ำนวนเงิน 21 ล้านบาทได้ช�ำระไปแล้วในเดือนสิงหาคม 2556 ส่วนที่เหลืออีกสองงวดได้แบ่งช�ำระ
งวดละ 10.5 ล้านบาท โดยงวดทีส่ องจะช�ำระเมือ่ ระยะเวลาการเช่าครบ 10 ปี และงวดทีส่ ามเมือ่ ระยะ
เวลาการเช่าครบ 20 ปี

			 •
				
				
				
			 •
				
				
				

บริษทั ชนชัย จ�ำกัด ได้ทำ� สัญญาเช่าทีด่ นิ กับส�ำนักงานพระคลังข้างทีเ่ พือ่ ใช้ ในการปลูกสร้างอาคารชุด
เพื่อให้เช่าโครงการบ้านแสนสิริ โดยสัญญามีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2536
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีมลู ค่าการเช่ารวม 118 ล้านบาท ช�ำระครัง้ แรกจ�ำนวน 30 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ
ช�ำระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 30 ปีตามที่ระบุในสัญญา	
บริษทั เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ได้ทำ� สัญญาเช่าทีด่ นิ กับส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
เพือ่ ใช้ ในการก่อสร้างอาคารเพือ่ ให้เช่า โดยสัญญามีกำ� หนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 16 กันยายน
2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายช�ำระค่าเช่าทั้งจ�ำนวนครบถ้วน
ในเดือนกรกฎาคม 2547

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
จ�ำนวนเงินต้น
1

651 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อย
ละ 4.80

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จ�ำนวนเงินต้น
15 ล้านปอนด์

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อย
ละ 4.40

วันสิ้นสุดสัญญา
ธันวาคม 2562

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

งบการเงินรวม

		
		
		
		
		
		

40.6 ภาระผูกพันอื่น
		
		
		
		
		

บริษทั ฯ มีภาระผูกพันเกีย่ วกับการบริจาคเงินให้แก่องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations International Children’s Emergency Fund: UNICEF) จ�ำนวนไม่ตำ�่ กว่า 1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อปี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 ทั้งนี้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ
และองค์การยูนิเซฟซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
3/2560 ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารต่ออายุขอ้ ตกลงดังกล่าวออกไปอีกหนึง่ คราว เป็นเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2560 ถึงปี 2562

41. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล
การด�ำเนินงานของส่วนงาน
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เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

		
• ส่วนงานธุรกิจบริหารอาคาร บริหารงานโครงการและนายหน้าซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์เป็น ส่วนงานทีด่ ำ� เนินธุรกิจ
			 เกีย่ วกับการให้บริการรับบริหารอาคารและเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
		

• ส่วนงานธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและโรงเรียน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจาก
การด�ำเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสำ� หรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำ� หรับรายการธุรกิจ
กับบุคคลภายนอก

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ข้อมูลรายได้และก�ำไรรวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดังต่อไปนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก

รายการ
ปรับปรุง
และตัด
รายการ
ระหว่างกัน

รวมส่วน
งานที่
รายงาน

งบการ
เงินรวม

26,255

4,368

293

30,916

-

30,916

30

3,040

43

3,113

(3,113)

-

ดอกเบี้ยรับ

645

17

8

670

(457)

213

ดอกเบี้ยจ่าย

(801)

(13)

(60)

(874)

463

(411)

(85)

(10)

(1)

(96)

-

(96)

(208)

-

-

(208)

-

(208)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(30)

-

-

(30)

-

(30)

ขาดทุนจากการลงทุนของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

-

-

(98)

-

-

(98)

ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

5,630

3,955

(43)

9,542

(3,107)

6,435

รายได้ระหว่างส่วนงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
ต้นทุนโครงการพัฒนา
และที่ดินรอการพัฒนา

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
การร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
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ธุรกิจบริหาร
อาคารบริ
หาร
ธุรกิจ
งานโครงการและ
อสังหาริมทรัพย์ นายหน้าซื้อขาย ธุรกิจอื่นๆ
อสังหาริมทรัพย์

629
(3,489)
43

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

		
• ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนงานที่ด�ำเนินธุรกิจจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้าน โครงการอาคารชุด
			 พักอาศัย โครงการอาคารที่พักอาศัยให้เช่า และโครงการอาคารส�ำนักงานให้เช่า

(หน่วย: ล้านบาท)

(17)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(819)

ก�ำไรส�ำหรับปี

2,782

237

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก

รวมส่วน
งานที่
รายงาน

รายการ
ปรับปรุง
และตัด
รายการ
ระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

งบการ
เงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

30,236

3,273

302

33,811

-

33,811

37

2,157

43

2,237

(2,237)

-

ดอกเบี้ยรับ

581

2

7

590

(485)

105

ดอกเบี้ยจ่าย

(807)

-

(54)

(861)

246

(615)

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

(91)

(9)

(1)

(101)

-

(101)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายได้ระหว่างส่วนงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ต้นทุนโครงการพัฒนา

หุ้นกู้

ระดับ 3
88

212

300

-

17,116

-

17,116

(45)

-

-

(45)

-

(45)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(11)

-

-

(11)

-

(11)

ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

6,686

2,995

(46)

9,635

(2,476)

7,159

งบการเงินรวม

480

31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมค้า

(3,237)
(78)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(944)

ก�ำไรส�ำหรับปี

3,380

รวม

-

และที่ดินรอการพัฒนา

รายได้อื่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

344

344

-

14,198

-

14,198

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

ธุรกิจบริหาร
อาคารบริ
หาร
ธุรกิจ
งานโครงการและ
อสังหาริมทรัพย์ นายหน้าซื้อขาย ธุรกิจอื่นๆ
อสังหาริมทรัพย์

42. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�ำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนัน้ รายได้และสินทรัพย์ทแี่ สดงอยูใ่ นงบการเงิน
จึงถือเป็นรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่มรี ายได้จากลูกค้ารายใดทีม่ มี ลู ค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ

238

31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

23

212

235

-

17,116

-

17,116

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

239

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล า้ นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

268

268

-

14,198

-

14,198

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้

43. เครื่องมือทางการเงิน

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

43.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง

รวม

ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

60

-

-

-

2,709

201

2,970 0.13 - 2.25

- เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

-

973

- เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน

-

-

-

-

323

-

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

157

- เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

5,806

-

-

- เงินให้กู้ยืมระยะยาว

-

10

-

-

-

-

60

10

-

5,806

3,032

1,331

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

2,400

-

-

-

-

-

2,400 2.85 - 2.93

- ตั๋วแลกเงิน

5,968

-

-

-

-

-

5,968 1.75 - 2.25

973 3.88
323 0.375
157 5,806 3.50 - 3.85
10 4.00
10,239

หนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

1,563

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย
จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงิน
สูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีแ่ สดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

10,095

-

10,095 หมายเหตุ 25

- ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

3,200

3,200 หมายเหตุ 26

5,998

10,973

-

-

-

-

16,971 หมายเหตุ 27

-

92

-

-

-

-

14,366

11,064

-

-

10,095

4,763

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
- เงินกู้ยืมระยาวอื่น

1,563 -

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ระดับ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตรา
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ดอกเบีย้
มอี ตั รา
ปรั
บขึน้ ลง ไม่
ภายใน 1 - 5 ปี เกินกว่า เมือ่
ดอกเบีย้
ตาม
1 ปี
5 ปี ทวงถาม
ราคาตลาด

92 3.85
40,289

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสัน้ หุน้ กู้
และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงิน
ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนดหรือวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

240
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(หน่วย: ล า้ นบาท)

(หน่วย: ล า้ นบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตรา
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ดอกเบีย้
มอี ตั รา
ปรั
บขึน้ ลง ไม่
ภายใน 1 - 5 ปี เกินกว่า เมือ่
ดอกเบีย้
ตาม
1 ปี
5 ปี ทวงถาม
ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตรา
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ดอกเบีย้
มอี ตั รา
ปรั
บขึน้ ลง ไม่
ภายใน 1 - 5 ปี เกินกว่า เมือ่
ดอกเบีย้
ตาม
1 ปี
5 ปี ทวงถาม
ราคาตลาด

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง

รวม

ร้อยละต่อปี

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

-

3,402

139

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

171

- ตั๋วเงินรับระยะสั้นค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

- เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

4,464

-

-

-

4,464

3,541 0.13 - 1.50

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

-

1,402

127

171 -

- เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

-

973

973

3.88

360

360 หมายเหตุ 11

- เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน

-

-

-

-

323

-

323

0.375

-

-

4,464 3.50 - 3.85

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

20

20

-

3,402

670

8,536

- เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

- 18,762

-

-

-

-

- 18,762

1,725

1,120

หนี้สินทางการเงิน

1,529 0.125 - 2.25

18,762 3.50 - 3.85
21,607

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

4,316

-

-

-

-

-

4,316 2.00 - 4.25

หนี้สินทางการเงิน

- ตั๋วแลกเงิน

4,476

-

-

-

-

-

4,476 2.25 - 3.00

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

2,400

-

-

-

-

-

2,400 2.85 - 2.93

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

1,349

1,349

- ตั๋วแลกเงิน

5,968

-

-

-

-

-

5,968 1.75 - 2.25

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

9,513

-

9,513 หมายเหตุ 25

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

1,221

- ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

3,514

3,514 หมายเหตุ 26

- เงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

893

-

-

893 3.50 - 3.85

1,999 11,973

-

-

-

-

13,972 หมายเหตุ 27

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

8,074

-

8,074 หมายเหตุ 25

10,791 11,973

-

-

9,513

4,863

37,140

- ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

3,200

3,200 หมายเหตุ 26

5,998 10,973

-

-

-

-

16,971 หมายเหตุ 27

14,366 10,973

-

893

8,074

4,421

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

-

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

242

รวม

1,221

-

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง

38,727

243

(หน่วย: ล า้ นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

		

รวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

		
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร
			 ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
			 ฐานะการเงิน

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
ร้อยละต่อปี

		
ข) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย
			 ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน

1,,991 0.13 - 1.50

		
ค) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่า
			 ยุตธิ รรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

-

1,989

2

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

100

- เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

- 15,745

-

-

-

-

- 15,745

1,989

102

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

4,316

-

-

-

-

-

4,316 2.00 - 4.25

- ตั๋วแลกเงิน

4,476

-

-

-

-

-

4,476 2.25 - 3.00

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

1,175

- เงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

474

-

-

474 3.50 - 3.85

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

6,985

-

6,985 หมายเหตุ 25

หนี้สินทางการเงิน

- ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

3,514

3,514 หมายเหตุ 26

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

1,999 11,973

-

-

-

-

13,972 หมายเหตุ 27

10,791 11,973

-

474

6,985

4,689

100

-

15,745 3.50 - 3.85

			 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
			 ทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

17,836

หนี้สินทางการเงิน

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

1,175

			 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: ล า้ นบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

มูลค่าตามบัญชี
2560
2559
16,971

13,972

มูลค่ายุติธรรม
2560
2559
17,116

14,198

34,912

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตรา
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ดอกเบีย้
มอี ตั รา
ปรั
บขึน้ ลง ไม่
ภายใน 1 - 5 ปี เกินกว่า เมือ่
ดอกเบีย้
ตาม
1 ปี
5 ปี ทวงถาม
ราคาตลาด

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

43.2 มูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการเป็น
เงินตราต่างประเทศ เนือ่ งจากหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีจำ� นวนไม่เป็นสาระส�ำคัญและถึงก�ำหนดช�ำระในเวลา
อันสั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมิได้ ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยกเว้นรายการเกี่ยวกับการ
ลงทุนในต่างประเทศซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ทำ� สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency
and Interest Rate Swap Agreement) ตามที่ได้กล่าวไว้ ในหมายเหตุ 40.5

44. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ คือ การจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
กลุม่ บริษทั และบริษทั ฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพือ่ ให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารและข้อก�ำหนดของหุ้นกู้ ซึ่งต้องรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนนี้ให้ ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 (2559: 2.5 ต่อ 1) ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม่ บริษทั และบริษทั ฯ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย
หรือกระบวนการในการบริหารจัดการทุน
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45. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
45.1
		
		
		

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัดโดยมีจ�ำนวน
เงินลงทุน 50 ล้านบาท และมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วตามที่ได้รับ
อนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัทดังกล่าวประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

45.2 เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2561 บริษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มหี ลักประกัน ครัง้ ที่ 1/2560
		
จ�ำนวน 4,000 ล้านบาท ซึง่ ครบก�ำหนดไถ่ถอนในปี 2566 มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.35 ต่อปี ตามที่ได้รบั อนุมตั ิ
		
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
45.3.เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ วัน จ�ำกัดโดยมีจำ� นวน
		
เงินลงทุน 50 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วตามที่ได้รบั อนุมตั ิ
		
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจ
		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		
(ก) อนุมตั เิ พือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายปันผลจากผลการด�ำเนินงานตัง้ แต่วนั ที่
			 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และ
			 เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
			 ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่
			 8 กันยายน 2560 บริษทั ฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายใน อัตราหุน้ ละ 0.07 บาทภายในเดือนพฤษภาคม
			 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น
		
(ข) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นที่เทียบเท่า
			 ซึ่งชนิดของหุ้นกู้อาจเป็นหุ้นกู้ ได้ทุกประเภท (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
			 เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
			 จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2560

45.4 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติ ดังนี้

		
(ค) อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,251,140,783.06 บาท (แบ่งออกเป็น
			 17,991,720,358 หุน้ ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท (แบ่งออกเป็น 15,162,734,320 หุน้ )
			 โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่าย

46. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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