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สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกและในประเทศโดยรวมมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยสภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีการฟืน้ ตัวในเฉพาะบางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดมี าตรการควบคุม
สิ นเชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และการปรั บอั ตราดอกเบี้ ย ขึ้ นในไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี ส่ ง ผลให้
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยรวมเติบโตอย่างชะลอตัว บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดงั กล่าว
จึงได้ปรับเปลีย่ นแบบแผนการด�ำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
ส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดขายสูงถึง 48,341 ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 2560 ทีร่ อ้ ยละ 25 ซึง่ เป็น
ยอดขายทีส่ งู ทีส่ ดุ ในรอบ 34 ปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นี้ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าตลาดต่างจังหวัดตามหัวเมือง
ท่องเทีย่ วต่าง ๆ อาทิ เชียงใหม่ หัวหิน พัทยา และภูเก็ต ยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ แสนสิรไิ ด้
สานต่อเจตนารมณ์ในการลงทุนธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
และความเป็นอยูข่ องลูกบ้านทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ในอนาคต
ในส่วนของบริษทั ร่วมทุนกับบริษทั บีทเี อส กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) และกลุม่ โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จาก
ประเทศญีป่ นุ่ บริษทั ฯ ได้สานต่อความร่วมมือจากการเปิดโครงการร่วมทุนอย่างต่อเนือ่ งในปี 2561
อีกจ�ำนวน 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 17,660 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม
กับบริษทั บีทเี อส กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 3 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียมกับ
กลุม่ โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ�ำนวน 2 โครงการ ซึง่ เป็นแรงสนับสนุนให้ยอดขายต่างประเทศเติบโต
อย่างมาก รวมไปถึงสามารถขยายฐานลูกค้าต่างชาติไปยังประเทศญีป่ นุ่ และไต้หวันเพิม่ ขึน้ อีกด้วย
สะท้อนได้จากยอดขายจากตลาดต่างประเทศทีเ่ กินกว่าเป้าหมายของปี มีจำ� นวนสูงถึง 14,000
ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 2560 ทีร่ อ้ ยละ 40
ในปี 2561 นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีทอี่ งค์การยูนเิ ซฟเล็งเห็นความตัง้ ใจจริงของแสนสิรใิ นเจตนารมณ์
ทีใ่ ห้ความมุง่ มัน่ ในการช่วยเหลือเด็กอย่างจริงจังและยัง่ ยืน ให้เกียรติแสนสิรสิ กู่ ารเป็นพันธมิตร
ขัน้ สูงสุด หรือ “UNICEF’s First Selected Partner in Thailand” องค์กรหนึง่ เดียวใน
ประเทศไทย และเป็นหนึ่งใน 20 องค์กรจากทั่วโลก จากเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็ก
อย่างยัง่ ยืนตลอดช่วงระยะเวลา 8 ปี โดยร่วมกันผลักดันโครงการต่าง ๆ เพือ่ คุม้ ครอง ปกป้องสิทธิ
และพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กมามากกว่า 14 โครงการ ทัง้ ด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ สร้างความ
ตระหนักด้านสิทธิเด็กและเยาวชนในประเทศไทย รวมทัง้ การให้ความช่วยเหลืออย่างไร้พรมแดน
ต่อเด็กทัว่ โลก
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สุดท้ายนี้ บริษัทฯ คงจะไม่สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีมา
โดยตลอดจากท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า สถาบันการเงิน สือ่ มวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน
บริษทั ฯ หวังว่าจะยังได้รบั การสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีในปีตอ่ ๆ ไป
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สารประธานอ�ำนวยการ
ภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกและภายในประเทศโดยรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปีมกี ารเติบโตทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศได้รบั ความกดดันจาก
การค้าโลก การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ กอปรกับมาตรการควบคุมสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส่งผลให้การขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศชะลอตัวลง ในปี 2561
แสนสิรไิ ด้เปิดตัวโครงการใหม่ จ�ำนวนทัง้ หมด 25 โครงการ มูลค่ารวม 65,199 ล้านบาท แบ่งเป็น
บ้านเดีย่ ว 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 13,816 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ 7 โครงการ มูลค่า
โครงการรวม 5,749 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 13 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 45,634 ล้านบาท
ซึง่ การเปิดตัวโครงการส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 9 เดือนแรก จึงท�ำให้แสนสิรไิ ด้รบั ผลกระทบค่อนข้างน้อย
โดยปีนี้เป็นปีแรกที่แสนสิริได้ขยายตลาดไปยังตลาดทาวน์เฮาส์ระดับกลาง-ล่างภายใต้แบรนด์
“สิรเิ พลส” จ�ำนวน 7 โครงการ ซึง่ นับได้วา่ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก สะท้อนได้จากยอดขาย
ของทาวน์เฮาส์เปิดใหม่ที่มากขึ้นถึงร้อยละ 50 รวมถึงเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้
แบรนด์ใหม่ “เอ็กซ์ ที” เพือ่ ตอบสนองความต้องการต่อรูปแบบการใช้ชวี ติ ของคนรุน่ ใหม่ ส่งผลให้
บริษทั ฯ มียอดขายสูงถึง 48,341 ล้านบาท เติบโตจากปี 2560 ทีร่ อ้ ยละ 25 โดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัด
มีอตั ราการเติบโตทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมียอดขายสูงถึง 12,042 ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 2560
ทีร่ อ้ ยละ 51 รวมถึงยอดขายจากตลาดต่างประเทศซึง่ มียอดขายเกินเป้า คิดเป็นมูลค่า 14,000
ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 2560 ทีร่ อ้ ยละ 51 ซึง่ นับว่าเป็นยอดขายชาวต่างชาติทสี่ งู ทีส่ ดุ ของ
แสนสิรแิ ละถือเป็นความส�ำเร็จในการรุกตลาดต่างประเทศของบริษทั ฯ
นอกเหนือจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นไปตามเป้าหมายแล้ว แสนสิรไิ ด้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการรักษาสิง่ แวดล้อม (Sansiri Green Mission) เพือ่ สร้างคุณภาพการใช้ชวี ติ
ทีด่ แี ละสะดวกยิง่ ขึน้ ของลูกบ้าน สะท้อนผ่านการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแห่งแรกภายใต้
แนวคิด “Green is a New Luxury” อย่างเต็มรูปแบบกับโครงการเดอะ ไลน์ พหลโยธิน โดย
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม วัสดุและอุปกรณ์กอ่ สร้าง การออกแบบพืน้ ที่ และการเพาะปลูกพรรณไม้
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและช่วยประหยัดพลังงานมาใช้กบั โครงการ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเสริมสร้าง
ประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกบ้านร่วมกับ BCPG บริษัทด้านพลังงานทางเลือกของไทยและ
พันธมิตร น�ำร่องโครงการแลกเปลีย่ นไฟฟ้าพลังงานสะอาดบนระบบ Blockchain เป็นครัง้ แรก
ทีโ่ ครงการ T77 ซึง่ เป็นแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ทลี่ กู บ้านสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ได้เองและ
ส่งพลังงานทีเ่ หลือจากการใช้งานคืนสูร่ ะบบใหญ่และขายให้เพือ่ นบ้านได้ (Prosumer)
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ในปี 2562 บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ในการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ เพือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืน
ของบริษัทฯ ผ่านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน
กอปรกับการก้าวทันเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป บริษทั แสนสิรเิ องต้องมีการปรับเปลีย่ นระบบและ
วิธกี ารท�ำงานเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพการท�ำงานดีทสี่ ดุ ผมเชือ่ ว่า พนักงานและผูบ้ ริหารทุกคนของ
แสนสิรติ อ้ งท�ำงานกันอย่างหนัก เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถก้าวหน้าไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ในฐานะ
ตัวแทนของบริษทั ฯ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนทีไ่ ด้ทมุ่ เทก�ำลังและความสามารถอย่างเต็มที่
เพื่อให้แสนสิริเป็นผู้น�ำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงรายหนึ่งของประเทศไทย พร้อมกันกับการ
มุง่ เน้นการตอบแทนคืนสูส่ งั คม อันจะน�ำมาซึง่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
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v

นายโกวิทย์ โปษยานนท์

นายอภิชาติ จูตระกูล

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

นายพรทัต อมตวิวัฒน์

นายศุภนิจ จัยวัฒน์

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

นายเศรษฐา ทวีสิน

นายวันจักร์ บุรณศิริ

นายธงชัย จิรอลงกรณ์

นายวิชญา จาติกวณิช

นายอุทัย อุทัยแสงสุข

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

- รองประธานกรรมการ
- ประธานอ�ำนวยการ
- ประธานกรรมการลงทุน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
- กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ)

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประธานกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- รองประธานกรรมการลงทุน
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- กรรมการ
- ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน
และสนับสนุนธุรกิจ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการลงทุน

- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
- กรรมการลงทุน

- กรรมการ
- กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- กรรมการลงทุน

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในหลายด้าน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการใด ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้าน
การควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นย�ำ้ ให้ฝา่ ยบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ ง

3. การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และ
บริษทั ร่วม ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ พบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ และเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการทีม่ หี รือเกิดขึน้ ในระหว่างปีเป็นรายการ
ที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

โดยมี นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีอสิ ระ
ไม่ มีข ้อ จ� ำ กัด ในการได้รับข้อมูล และได้รับความร่ว มมือจากบริษัทฯ เป็น อย่างดี ซึ่งสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เป็นการ
ประชุมวาระปกติ 4 ครั้ง และประชุมวาระพิเศษกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
ตามความเหมาะสม

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้เป็นผลส�ำเร็จ
พร้อมทั้งติดตามและสนับสนุนให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระส�ำคัญของผลการด�ำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
5. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�ำรายไตรมาสและประจ�ำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังค�ำชี้แจง
จากผู้บริหาร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายการบัญชี
มีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
รวมทั้งได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบโดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิผล อีกทั้งมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม มีการรวบรวมเรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญชี้แจงแนวทางแก้ไขให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้น�ำไปป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
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6. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแล
การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ให้มคี วามโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้บริษทั ฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

7. การสอบทานและก�ำกับดูแลตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมในเรือ่ งการสอบทานและก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก�ำหนดไว้

8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

โดยสรุป ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และท�ำหน้าที่ได้โดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่ ประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2561 แล้ว กฎบัตรดังกล่าว
ยังมีความเหมาะสม ครอบคลุมข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของ
คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหาร และ
กรรมการอิสระ ท�ำหน้าทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะ ก�ำหนดแนวทาง และวางแผนการปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริมการรักษาและการพัฒนาสังคม ชุมชน
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ และสังคมโดยรวมต่อไป โดยรายนามของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. นายเศรษฐา ทวีสิน		

ประธานคณะกรรมการ

2. นายพรทัต อมตวิวัฒน์

กรรมการ

3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินการ
และพิจารณาอนุมัติกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับปี 2561 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
คณะกรรมการได้ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานภายใต้ Social Change Framework โดยน�ำหลักการ “ESG” อันประกอบ
ด้วย Environment, Social และ Governance มาปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมกันนี้ยังได้ก�ำหนดประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่มีนัยส�ำคัญ (Sustainability’s Materiality) ได้แก่ สังคมคาร์บอนต�่ำ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแผนงานที่จะด�ำเนินการในช่วงปี 2561 - 2563
นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก (Child-friendly Business Policy)
ซึ่งข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการภายใต้นโยบายธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กฉบับนี้ ครอบคลุมกระบวนการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานของกลุ่มแสนสิริ สอดคล้อง และเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักการของสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
(Children’s Rights and Business Principle : CRBP) ทีอ่ า้ งถึงอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention the Rights
of the Child : CRC) โดยได้ด�ำเนินการผ่านหลักการ 4 ข้อ ดังนี้
1. เริ่มต้นจากภายในองค์กร (Good Place)
2. ขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า (Good Space)
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4. ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก หรือประชาคมโลก (Good Global Citizen)
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

3. ต่อยอดความช่วยเหลือสู่สังคมวงกว้าง (Good Community)
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คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ สังคมไทย รวมไปถึงประชาคมโลก อาทิ โครงการเดอะ กู๊ด สเปซ (The Good Space)
พื้นที่ส�ำหรับเด็กในสถานก่อสร้าง โครงการแสนสิริ อะคาเดมี (Sansiri Academy) โครงการบ้านแสนธรรมดา รวมถึง
การช่วยเหลือไร้พรมแดนกับ UNICEF Emergency Fund
จากการด�ำเนินงานเพือ่ สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี ในปี 2561 บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับเลือกจากทาง UNICEF ให้เป็น First Selected Partner เพียงรายเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 20 ของบริษัท
ชั้นน�ำทั่วโลก ในการนี้ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจึงขอแสดงความขอบคุณไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการด�ำเนินการเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่ก�ำหนดไว้มีความเหมาะสมกับสภาวะสังคม รวมถึง
ถูกน�ำไปปฏิบัติในวงกว้างอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายพรทัต อมตวิวัฒน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ นี้ ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมจ�ำนวน 2 ครัง้ โดยได้เสนอ
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
นายเศรษฐา ทวีสิน
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

1. พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำ� เนินการตามกระบวนการสรรหา ซึง่ ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมใน
ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทีค่ รบวาระแล้ว จึงได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ อันได้แก่ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ นายธงชัย จิรอลงกรณ์ นายพรทัต อมตวิวัฒน์ และ
นายวิชญา จาติกวณิช กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ นายอุทัย อุทัยแสงสุข และ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว
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2. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ฯ และค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาเรือ่ งการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ฯ
และค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย จึงได้เสนอแนะก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2561
ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่จ่ายในปีก่อนหน้า
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ำ� หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ฯ
และค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้มคี วามเหมาะสม ครบถ้วน เป็นไปตามสถานการณ์ปจั จุบนั
และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise
Risk Management) ที่ครอบคลุมถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ทีป่ ระกอบด้วยกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ ซึง่ เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ ตลอดจน
มีความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางและแผนการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสีย่ งของ บริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ จะสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีแ่ สดงต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ นี้ มีรายนามของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์		

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายศุภนิจ จัยวัฒน์			

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

		

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายวันจักร์ บุรณศิริ			

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายอุทัย อุทัยแสงสุข			

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ซึ่งก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม ส�ำหรับปี 2561 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 2 ครั้ง และครบองค์ประชุม สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปี 2561
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงสร้างการก�ำกับดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยง โดยการแต่งตั้งเลขานุการ
		 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ดูแลกิจกรรมและประสานงานการประชุม น�ำเสนอหัวข้อการประชุมตามวาระ
		 และจัดท�ำรายงานสรุปมติการประชุม
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร กระบวนการบริหารความเสีย่ ง และระดับ
		 ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ ยอมรับได้ ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน ที่มุ่งเน้นถึงมาตรการ
		 ควบคุมจัดการต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ
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ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งยังคงมุง่ มัน่ ในการก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใต้กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจัดการความเสีย่ งมีความเพียงพอเหมาะสม
ถูกน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง และสามารถจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการด�ำเนินธุรกิจตามที่ก�ำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

รายงานคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและ
กรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์		

ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

2. นายพรทัต อมตวิวัฒน์		

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

3. นายวิชญา จาติกวณิช		

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข		

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการท�ำหน้าที่ในการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ สรุปสาระส�ำคัญของ
ผลการด�ำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ มีดังนี้
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC-Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มี
การด�ำเนินการต่าง ๆ ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคูค่ า้ และพันธมิตร
ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมืองดกระท�ำการใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งรวมไปถึงการงดให้ของขวัญ ของก�ำนัล หรือประโยชน์อื่นใด แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด้วย
ผลการประเมินของบริษัทฯ จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย หรือโครงการ CGR ประจ�ำ
ปี 2561 (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD) ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์
“ดีมาก” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยบริษทั ฯ ได้รบั รางวัลจากโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจ�ำปี 2561
ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลประเมินในระดับ TOP 2 Most Improves PLCs (Thailand)

24

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�ำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันโดยปฏิบัติ
ตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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รายงานของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 8 ท่าน ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย (1) นายอภิชาติ จูตระกูล ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการลงทุน (2) นายเศรษฐา
ทวีสนิ ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการลงทุน (3) นายวันจักร์ บุรณศิริ (4) นายอุทยั อุทยั แสงสุข (5) นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
(6) นายสมัชชา พรหมศิริ และ (7) นางสาววรางคณา อัครสถาพร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการลงทุน และ (8) นายธีรนันท์ ศรีหงส์
ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษากรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการพิจารณาการลงทุนของบริษทั แสนสิริ
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตสูง (เช่น Start-up Business) และ/หรือ กิจการร่วมลงทุน
(Venture Capital) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property Technology) รวมถึง
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ นอกจากนี้ คณะกรรมการลงทุนยังให้ค�ำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน
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ในปี 2561 คณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาการลงทุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชั้นน�ำด้านเทคโนโลยีส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของงานก่อสร้าง (Construction Tech)
เทคโนโลยีส�ำหรับตรวจสอบงานก่อสร้าง 3 มิติแบบเรียลไทม์เพื่อลดข้อผิดพลาดในงานก่อสร้างและแก้ไขได้อย่างทันเวลา
ด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของการอยู่อาศัย
อย่างยัง่ ยืน ด้านเทคโนโลยีสำ� หรับการอยูอ่ าศัย (Living Tech) เพือ่ สร้างประสบการณ์ใหม่สำ� หรับการอยูอ่ าศัยและรองรับ
รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายอภิชาติ จูตระกูล
ประธานคณะกรรมการลงทุน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
และบริษัทย่อย
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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 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 16,224,125,722.40 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 15,162,734,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท

จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนชำ�ระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 15,903,125,722.40 บาท
โดยมีหุ้นสามัญที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด จำ�นวน 14,862,734,320 หุ้น

โทรศัพท์		

0-2201-3905 และ 0-2201-3906

โทรสาร

0-2201-3904

Home Page

www.sansiri.com

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ข้อมูลทั่วไป
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สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
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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 90,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุน้ สามัญ 90,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 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

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

100

100

100

100

100

100

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

ธุรกิจบริการให้คำ�ปรึกษา
ทางธุรกิจและจัดการองค์กร

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

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

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

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

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

100
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

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

บริษัท ปภานัน จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

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

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

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

32

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

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

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

ธุรกิจลงทุน

300,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

100

100

96.67

บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ 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 โฟร์ 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 ไฟฟ์ 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

บริษัทย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

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

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7333
โทรสาร 0-2661-7893

บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำ�กัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

ธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้าน
ไลฟ์สไตล์สำ�หรับบุคคลและ
ลูกค้าองค์กร

2,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

100

ธุรกิจตรวจสอบอาคาร

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

100

ให้บริการจัดการกิจกรรม
พิเศษต่างๆ (Events
Management)
และงานวิวาห์ครบวงจรทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ

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

70

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (50:50)

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

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

34

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (50:50)

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

50

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

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

50

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

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

50

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

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

50

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

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

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

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

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

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

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

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

50
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (50:50)
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำ�กัด)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6
โทรสาร 0-2201-3904

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

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

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

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
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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

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทร่วมทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป (50:50)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 500,000 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

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

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

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

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

50

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

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

50

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

50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 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

50

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

50

50

50

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

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

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถือหุ้นโดยตรง

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

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

50

50

บริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม โตคิว คอร์ปอเรชั่น (70:30)

38

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

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

ธุรกิจลงทุน

50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่ง
เป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น

100

ธุรกิจลงทุน

มูลค่าการลงทุนในการเข้าซื้อ
หุ้นคิดเป็นจำ�นวนเงินประมาณ
58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะ
ทยอยลงทุนเป็นคราว ๆ จน
เต็มมูลค่าการลงทุน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี

100

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

บริษัท สิริ ทีเค วัน 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

บริษัท สิริ ทีเค 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

70

70

บริษัท สิริ ทีเค ทรี 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

70

บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ 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

70

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

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

Sansiri International Pte. Ltd.
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
160 Robinson Road #17-01
Spore Business Federation Center
Singapore 068914

ธุรกิจพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
และ/หรือ เพื่อเช่าในประเทศ
อังกฤษ

10,000 ปอนด์ แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น

100

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

100

เพื่อใช้เป็นสำ�นักงานบริหาร
จัดการงานขายและบริการ

100

1,500,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์ แบ่ง
เป็นหุน้ สามัญ 1,500,000 หุน้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ชื่อและที่ตั้งบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์		
: 0-2470-1987
โทรสาร		
: 0-2470-1998

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 		
: 0-2009-9000
โทรสาร 		
: 0-2009-9991
SET Contact Centre
: 0-2009-9999
เว็บไซต์		
: http://www.set.or.th/tsd
อีเมล			
: SETContactCenter@set.or.th

2. นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์		
: 0-2256-2323-6
โทรสาร		
: 0-2256-2406
นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุน้ กูท้ มี่ รี ายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์		
: 0-2636-4207
โทรสาร		
: 0-2626-4545-6
นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุน้ กูท้ มี่ รี ายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
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นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุน้ กูท้ มี่ รี ายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 4 เลขที่ 977/3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์		
: 0-2298-0830-3 ต่อ 124
โทรสาร		
: 0-2298-0835
นายทะเบียนดังกล่าว ส�ำหรับหุน้ กูท้ มี่ รี ายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 4 เลขที่ 977/3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์		
: 0-2298-0830-3 ต่อ 120
โทรสาร		
: 0-2298-0835
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ส�ำหรับหุน้ กูท้ มี่ รี ายละเอียด ดังต่อไปนี้
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2556 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
- หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกันของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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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

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

5. ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ
-ไม่ม-ี

6. สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจ�ำ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
-ไม่ม-ี

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีดงั นี้
ล�ำดับที่

ชื่อ-สกุล

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว *

1

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

918,267,873

6.18

2

UBS AG SINGAPORE BRANCH

873,424,080

5.88

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด 1/

829,606,435

5.58

4

นายเศรษฐา ทวีสิน

658,799,534

4.43

5

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

529,890,866

3.57

6

นายวันจักร์ บุรณศิริ

515,469,201

3.47

7

STATE STREET EUROPE LIMITED

471,639,415

3.17

8

นายอภิชาติ จูตระกูล

284,400,000

1.91

9

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

245,439,001

1.65

10

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

244,806,799

1.65

5,571,743,204

37.49

ยอดรวม

*บริษัทมีทุนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 15,903,125,722.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 14,862,734,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

หมายเหตุ
1/ บริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ เสมือนการลงทุนใน
หุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงินปันผลครัง้ แรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่าย
เงินปันผลครัง้ ทีส่ องนัน้ เป็นเงินปันผลประจ�ำปี ทัง้ นี้ เงินปันผลทีจ่ า่ ยรวมทัง้ สิน้ ในแต่ละปีจะมีจำ� นวนประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ
(จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักเงินส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุน
ของบริษทั 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

นโยบายและการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์
แสนสิริ บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชนั้ น�ำของประเทศไทย ด้วยวิสยั ทัศน์ในการเติมเต็มประสบการณ์การอยูอ่ าศัยทีส่ มบูรณ์แบบ
เราจึงมุ่งด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกไลฟ์สไตล์บ้าน คอนโด และทาวน์เฮาส์ บนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วย
ความมุง่ มัน่ ในการสร้างคุณค่า พร้อมยกระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย

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
โดยเราพร้อมทีจ่ ะสรรหาสินค้าและบริการทีด่ ที สี่ ดุ ในทุก ๆ ระดับ เพือ่ ตอบสนองต่อทุก ๆ ตลาด ทัง้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
ในปี 2561 แสนสิริยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ส�ำคัญ ดังนี้
1. เน้นการรุกตลาดที่พักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์ในระดับราคาต�่ำถึงระดับราคาปานกลาง ซึ่งยังมีผู้ประกอบการใน
ตลาดนี้จ�ำนวนน้อยราย
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3. รักษาความเป็นผู้น�ำตลาดด้วยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
4. แสวงหาเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโต ผ่านการลงทุนในระดับสากล (Global Investment)
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการออกแบบโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
ร่วมกันและวิธีการใหม่ในการท�ำงาน (Organisation Transformation)

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

2. มุ่งเน้นการด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้าต่างชาติ
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มกราคม 2561
• จัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 50 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กุมภาพันธ์ 2561

กรกฎาคม 2561

• จัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ วัน จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 50 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มีนาคม 2561

• จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Sansiri International Pte. Ltd. โดยให้ Sansiri Global
Investment Pte. Ltd. (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.แสนสิริ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์) เข้าลงทุนโดยการถือหุ้น
ทั้งหมดในการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว โดยมีทุนจดทะเบียน 1,500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อใช้เป็นส�ำนักงานบริหาร
จัดการงานขายและบริการในประเทศสิงคโปร์

• จัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ ทู จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 50 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 50 ล้านบาท และมีสัดส่วนการถือหุ้น           
ร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• จัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ ทรี จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 50 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สิงหาคม 2561

• จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 50 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวเป็น
การร่วมทุนระหว่างบริษทั ฯ และ Tokyu Corporation ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่ (รวมทัง้ บริษทั สหโตคิว
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นพันธมิตรของ Tokyo Corporation) มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ของทุน
ที่ออกและเรียกช�ำระแล้วตามล�ำดับ บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 50 ล้านบาท บริษัทดังกล่าว
เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ฯ และ Tokyu Corporation ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่ (รวมทัง้ บริษทั สหโตคิว
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นพันธมิตรของ Tokyo Corporation) มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ของทุน
ที่ออกและเรียกช�ำระแล้วตามล�ำดับ บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เมษายน 2561

กันยายน 2561

• บริษทั อาณาวรรธน์ จ�ำกัด (ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ หมดร้อยละ 100) เข้าซือ้ หุน้ สามัญในบริษทั กรุงเทพ สกาย
สุขุมวิท 34 จ�ำกัด (“BKS34”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BKS34 จ�ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุน้ ทัง้ หมดใน BKS34 อนึง่ BKS34 ถือครองทีด่ นิ บริเวณถนนสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 1 ไร่ 95.1 ตารางวา และไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด

• จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 50 ล้านบาท บริษัทดังกล่าว
เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Tokyu Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น (รวมทั้งบริษัท
สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Tokyo Corporation) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 และร้อยละ
30 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วตามล�ำดับ บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พฤษภาคม 2561

• บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ) เข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในบริษทั แอพพี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“APPY”) เป็นจ�ำนวน 75,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนช�ำระแล้วของ APPY โดยมีมูลค่าเงินลงทุน
10 ล้านบาท อนึ่ง APPY เป็นผู้พัฒนา Platform ส�ำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ Home
Automation และ Home Service Application ซึง่ สามารถอ�ำนวยความสะดวกสบายแก่ผอู้ ยูอ่ าศัย (User) ด้วยการ
ใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น เช่น การจอง Facility ต่าง ๆ รวมทั้งการเชื่อมต่อบริการต่าง ๆ จากภายนอก
และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เข้ากับที่พักอาศัย เป็นต้น

• จดทะเบียนลดทุนของบริษทั ฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 19,251,140,783.06 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จ�ำหน่าย รวมทั้งสิ้น 2,828,986,038 หุ้น

มิถุนายน 2561
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

• จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์)
• บริษทั ฯ ได้จำ� หน่ายหุน้ สามัญ (บางส่วน) ทีถ่ อื อยูใ่ น Winkontent AG (“Monocle”) ให้แก่ บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้
ทรี จ�ำกัด (ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50:50 ระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) (“ยู ซิต”ี้ ) ภายใต้
ข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางธุรกิจ) เป็นจ�ำนวน 7,134 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.83 ของทุนช�ำระแล้ว ในราคาซือ้ ขาย
91,817,830.25 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และยู ซิตี้) โดยการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ในวันที่
15 สิงหาคม 2561 อนึ่ง โดยผลส�ำเร็จของการท�ำรายการดังกล่าว ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน Monocle เปลี่ยนแปลง
เป็นดังนี้ (ก) บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.29 และ (ข) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 5.83

• จ่ายเงินปันผล (งวดสุดท้าย) จากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์)
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ตามแผนการพัฒนาโครงการทีพ่ กั อาศัยเพือ่ ขาย ภายใต้สญ
ั ญาข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางธุรกิจ (Strategic Alliance
Framework Agreement) ที่ท�ำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 16
ตุลาคม 2557 โดยผลส�ำเร็จของการท�ำรายการดังกล่าว ท�ำให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยที่ 1 - 4 ลดลง
จากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 และท�ำให้บริษัทย่อยที่ 1 - 4 เปลี่ยนสภาพจากบริษัทย่อยเป็น
บริษัทร่วมของบริษัทฯ

• บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด
(“บริษัทย่อยที่ 1”) บริษัท สิริพัฒน์ ทู จ�ำกัด (“บริษัทย่อยที่ 2”) และ บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จ�ำกัด (“บริษัทย่อยที่ 3”)  ให้แก่
บริษทั ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) (“ยู ซิต”ี้ ) พร้อมกันนี้ บริษทั อาณาวรรธน์ จ�ำกัด (ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ทัง้ หมด
ร้อยละ 100) ได้ขายหุ้นสามัญในบริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จ�ำกัด (“บริษัทย่อยที่ 4”) ให้แก่บริษัทฯ และยู ซิตี้
ตามล�ำดับ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้บริษทั ย่อยที่ 1 - 4 เป็นบริษทั ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50:50 ระหว่างบริษทั ฯ และยู ซิตี้

• คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหาร (Executive Committee) จ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายชูเกียรติ                
จูมทอง และ นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย
รายงาน
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• บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ) เข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในบริษทั ออนเนียนแชค จ�ำกัด (“Onionshack”)
เป็นจ�ำนวน 25,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช�ำระแล้วของ Onionshack โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 10 ล้านบาท
อนึ่ง Onionshack เป็นผู้พัฒนา Platform AI Thai Voice Command เพื่อการสื่อสารและออกค�ำสั่งภาษาไทย
ภายใต้ชอื่ Mena.ai ด้วยการแปลงข้อมูลจาก ภาพ เสียง และข้อความ ไปเป็นการออกค�ำสัง่ หรือการสือ่ สาร เพือ่ ประยุกต์
ในธุรกิจต่าง ๆ เช่น Shopping Online ChatBot ส�ำหรับการตอบค�ำถามของลูกค้าบน Line หรือ Facebook, Voice
Command เช่น Home Automation ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน เป็นต้น

ธันวาคม 2561
• จัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 50 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• จัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ ไฟฟ์ จ�ำกัด จ�ำนวนเงินลงทุน 50 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและนโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
แสนสิริมีบริษัทในกลุ่ม อันประกอบด้วยแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ตามที่แสดงไว้ในแผนภาพ
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 โดยมีโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป (พรีคาสท์)
ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย
ข. โครงการเพื่อเช่า ในลักษณะของการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ในรูปแบบการขายสิทธิการเช่าให้แก่
ลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจคอมมูนิตี้ รีเทล ภายใต้ชื่อ “ฮาบิโตะ มอลล์” ซึ่งเป็นการเปิดให้ร้านค้าและร้านอาหาร
เช่าพื้นที่ เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแสนสิริ

2. กลุม่ ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจด้านการให้บริการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ได้แก่
•

ธุรกิจบริการด้านการบริหารและจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมบริการตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
(Brokerage Service) การบริหารด้านการขายโครงการ (Sales Management) บริการให้ค�ำปรึกษาด้านการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Consultancy) และการบริหารและจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ (Property Management)

•

ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)

•

ธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)

•

กิจการโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินงานภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา”

•

กิจการบริหารงานด้านบุคลากรให้กับโรงเรียนสาธิตพัฒนา

•

ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านไลฟ์สไตล์ส�ำหรับบุคคลและลูกค้าองค์กร

•

ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (Events Management) และงานวิวาห์ครบวงจร ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ

3. กลุ่มธุรกิจการลงทุน แสนสิริก�ำหนดแผนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการ
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ลงทุนในธุรกิจทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของแสนสิรทิ มี่ งุ่ ให้ความส�ำคัญกับการใช้ชวี ติ ในอนาคต ครอบคลุมทัง้ แนวทางการ
ด�ำเนินชีวิต การท�ำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ และการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ๆ
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50
บจ. สิริพัฒน์ ไฟฟ์

บจ. สิริพัฒน์ โฟร์

บจ. สิริ สมาร์ท โฟร์

บจ. สิริ สมาร์ท ทรี

บจ. สิริ สมาร์ท ทู

บจ. สิริ สมาร์ท วัน

บจ. จิรภาส เรียลตี้

บจ. ปารณัท

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

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

บมจ.แสนสิริ

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

บจ. สิริพัฒน์ ทรี

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์

บจ. บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี

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 เธอร์ทีน

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)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

70%

70%

70%

70%

บจ.สิริ ทีเค โฟร์

บจ.สิริ ทีเค ทรี

บจ.สิริ ทีเค ทู

บจ.สิริ ทีเค วัน

บริษัทร่วมทุนกับ
กลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชั่น

โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท
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100%

100%

70%

100%

บจ.คิวอีดับเบิ้ลยู
(ไทยแลนด์)
(ธุรกิจให้บริการจัดการ
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
(Event Management)
และงานวิวาห์ครบวงจร
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ)

บจ.คิวที ไลฟ์สไตล์
(ธุรกิจบริการที่ปรึกษา
ด้านไลฟ์สไตล์ส�ำหรับบุคคล
และลูกค้าองค์กร)

บจ.ทัช พร็อพเพอร์ตี้
(ธุรกิจตรวจสอบอาคาร)

บจ.พลัส พร็อพเพอร์ตี้
(ธุรกิจนายหน้า บริหารงานขาย
บริหารและจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย์)

บจ.พลัส พร็อพเพอร์ตี้
สเปซ

บมจ.แสนสิริ

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์

100%

100%

บจ.ศูนย์บุคลากร
สาธิตพัฒนา

บจ.เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

กิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนา
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

Standard
International, LLC
(“the Standard”)
(จัดตัง้ ตามกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
(ธุรกิจรับบริหารกิจการ
โรงแรมร้านอาหารและ
แอปพลิเคชันการจอง
ห้องพัก ‘One Night’)

100%

(บจ. บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้
ทรี ถือหุน้ ใน Monocle อีก
ส่วนหนึง่ ในสัดส่วนร้อยละ
5.83 ด้วย)

Winkontent AG
(“Monocle”)
(จัดตั้งตามกฎหมาย
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
(ธุรกิจหลักด้านสื่อ(Media))

Flying Jamon Ltd.
(“Hostmaker”)
(จัดตั้งตามกฎหมาย
ประเทศอังกฤษและเวลส์)
(รับบริหารและจัดการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า)

Sansiri International
Pte.Ltd.
(จัดตัง้ ตามกฎหมาย
ประเทศสิงคโปร์)
(ส�ำนักงานบริหารส่วนกลาง
และส�ำนักงาน เพือ่ จัดการ
บริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์)

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

Sansiri Guernsey
(2015) Limited
(จัดตั้งตามกฎหมาย
ประเทศ Guernsey)
(ธุรกิจพัฒนาโครงการอลังหา
ริมทรัพย์เพื่อขาย และ/หรือ
เพื่อเช่าในประเทศอังกฤษ)
100%

6.20%

Sansiri Guernsey
(2009) Limited
(จัดตั้งตามกฎหมาย
ประเทศ Guernsey)
(ธุรกิจพัฒนาโครงการ
อลังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
และ/หรือ เพื่อเช่า
ในประเทศอังกฤษ)
100%

Artsy, Inc.,
0.17% (จัดตัง้ ตามกฎหมายประเทศ
สหรัฐอเมริกา)
(ธุรกิจซือ้ ขายและจัดแสดงงาน
ศิลปะ ผ่านสือ่ ออนไลน์
และช่องท่างอืน่ ๆ)

*

SANSIRI (US), INC.
(จัดตัง้ ตามกฏหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Sansiri Global
Investment Pte. Ltd.
(Holding Company)
(จัดตั้งตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์)

96.67%

6.39%

20%

25%

Techmetics
(จัดตั้งตามกฎหมาย
ประเทศสิงคโปร์)
(ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
หุ่นยนต์บริการในธุรกิจ)

Onionshack
(ผูพ้ ฒ
ั นา platform AI
Thai Voice Command)

APPY
(ผู้พัฒนา platform
ส�ำหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์)

บจ.สิริ เวนเจอร์ส
(ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีการให้บริการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์)

หมายเหตุ : *มูลค่าการลงทุนในการเข้าซือ้ หุน้ คิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาน 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ซึง่ จะทยอยลงทุนเป็นคร่าว ๆ จนเต็มมูลค่าการลงทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี

7.29%

11.20%

100%

บมจ.แสนสิริ

ธุรกิจการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เพือ่ เสริมสร้างโอกาส ความมัน่ คง ผลตอบแทนระยะยาว และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดให้มนี โยบายการลงทุน
ดังต่อไปนี้
1. เป็นการลงทุนในโครงการหรือซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ผูด้ ำ� เนินโครงการในลักษณะการลงทุนระยะยาว
2. สัดส่วนการลงทุนตามสัดส่วนขัน้ ต�ำ่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ สามารถมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ทีล่ งทุน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

3. ไม่ลงทุนในโครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
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ผลิตภัณฑ์ / บริการ

2) ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
- รายได้ค่าบริการธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

- รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง SIRI

โครงสร้างรายได้จำ� แนกตามกลุม่ ธุรกิจตัง้ แต่ปี 2559-2561 มีดงั ต่อไปนี้

- รายได้ค่าบริการอื่น

ผลิตภัณฑ์ / บริการ

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย
- ประเภทบ้านเดี่ยว

ล้านบาท

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2560

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2561
ล้านบาท

ร้อยละ

-, 100,
100, 100,
100,
70
-

SIRI, AW, - , 100,
NED, PPS, 100, 100,
SPC, SPS 100, 100

3) รายได้อื่น ๆ  
- ดอกเบี้ยรับ
- รายรับค่าส่วนกลางหมู่บ้าน

9,616

- ประเภททาวน์เฮาส์

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

1,224

3.6

1,751

5.5

2,236

8.2

- ประเภทมิกซ์

SIRI

-

-

-

30

0.1

160

0.6

- ประเภทคอนโดมิเนียม

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

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

19,260

56.0

12,897

40.6

6,605

24.3

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

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

23

0.1

47

0.1

33

0.1

SUN, CC

100, 100

57

0.2

42

0.1

52

0.2

- รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2559

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

เพื่อให้เช่า
- รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
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อหุ้น
ดำ�เนินการ การถื
ของบริ
ษัท
โดย
(ร้อยละ)

SIRI, PW,
PLUS, QT,
TOUCH,
QEW

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

28.0

11,401

35.9

12,551

46.2

- รายรับค่าเปลี่ยนสัญญาและยึดเงินจอง
- ก�ำไรจากการขายที่ดิน
- ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- รายได้อื่น

รวมรายได้
อัตราการเพิ่ม(ลด) ของรายได้ (ร้อยละ)
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

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2559
ล้านบาท

ร้อยละ

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2560
ล้านบาท

ประจำ�ปีสิ้นสุด
2561

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

3,273

9.5

4,368

13.8

4,311

15.9

57

0.2

86

0.3

2

0.0

302

0.9

293

0.9

297

1.1

104

0.3

213

0.7

365

1.3

110

0.3

136

0.4

162

0.6

95

0.3

31

0.1

40

0.1

134

0.4

253

0.8

104

0.4

14

0.0

-

-

3

0.0

126

0.4

208

0.7

225

0.8

34,395

100

31,757

100

27,146

100

(10.6)

(7.7)

(14.5)

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

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

อหุ้น
ดำ�เนินการ การถื
ของบริ
ษัท
โดย
(ร้อยละ)
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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

แสนสิริพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้ง
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ช็อปเฮาส์ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ของแสนสิริในทุกระดับราคา ยังคงคุณภาพตามมาตรฐานของแสนสิริ
ในปี 2561 แสนสิริได้เน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยแนวสูงที่เพิ่มขึ้น
โดยได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด 8 โครงการในหลากหลายพื้นที่และหลากหลายระดับราคา มีมูลค่า
โครงการรวมกว่า 27,800 ล้านบาท
ส�ำหรับการขยายการพัฒนาโครงการไปยังจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพยังคงเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา โดยในจังหวัด
ทีไ่ ด้รบั การตอบรับจากลูกค้าทีด่ ี แสนสิรจิ ะมีการลงทุนพัฒนาโครงการเพิม่ เติม อาทิ การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
“เอดจ์ พัทยา” ในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2561 แสนสิรยิ งั ได้พฒ
ั นาโครงการในท�ำเลใหม่ ๆ ทีเ่ ล็งเห็นถึง
ศักยภาพในการเติบโต อาทิ โครงการคอนโดมิเนียม “ดีคอนโด หาดใหญ่” ในจังหวัดสงขลา เป็นต้น ทัง้ นี้ ในปี 2561
แสนสิริเปิดตัวโครงการทั้งหมดรวม 25 โครงการ แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน 20 โครงการ
และโครงการในต่างจังหวัดอีกจ�ำนวน 5 โครงการ
1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

ประเภทผลิตภัณฑ์
ระดับราคา

บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

ทาวน์เฮาส์ / ช็อปเฮาส์ /
โฮม ออฟฟิศ

คอนโดมิเนียม

>20.00 ล้านบาทต่อยูนิต

>7.10 ล้านบาทต่อยูนิต

>250,000 บาทต่อตร.ม.

แสนสิริมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าซึ่งก่อให้เกิดรายรับอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ได้แก่
โครงการขายสิทธิการเช่า 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงการ ซัน สแควร์ สีลม ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ และโครงการ
บ้านแสนสิริ ซึง่ เป็นอาคารทีพ่ กั อาศัย นอกจากนี้ ยังมี “ฮาบิโตะ มอลล์” ซึง่ เป็นคอมมูนติ ี้ รีเทล ตัง้ อยูใ่ นบริเวณที 77
บนถนนสุขุมวิท 77 โดยในฮาบิโตะ มอลล์มีร้านค้าและร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
การใช้ชีวิตแนวคิดใหม่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแสนสิริ
ได้เป็นอย่างดี

สูง

2. ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์
8.00 - 20.00 ล้านบาทต่อยูนิต

3.00 - 7.10 ล้านบาทต่อยูนิต

150,000 - 250,000 บาทต่อตร.ม.

ปานกลาง

3.50 - 8.00 ล้านบาทต่อยูนิต

ต�่ำ

<3.00 ล้านบาทต่อยูนิต

<150,000 บาทต่อตร.ม.

2.1 ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ด�ำเนินงานโดยบริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (“พลัส”) เป็นธุรกิจทีส่ ง่ เสริมกัน
กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายได้เป็นอย่างดี โดยนอกจากจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการ
ที่ครบวงจร ยังเป็นแหล่งกระแสรายรับที่ต่อเนื่องส�ำหรับแสนสิริ และเอื้ออ�ำนวยให้แสนสิริสามารถใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูล เพื่อน�ำมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป โดยธุรกิจ
ด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ (1) บริการตัวแทนซื้อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์และ
บริหารงานขายโครงการ (2) การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทัง้ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การอยูอ่ าศัยและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานจ�ำนวน
217 โครงการ มีพื้นที่บริหารรวมทั้งสิ้น 6.78 ล้านตารางเมตร (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) และ
(3) บริการให้ค�ำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งก่อนเริ่มและระหว่างการด�ำเนินโครงการ โดยครอบคลุมด้านการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การส�ำรวจและศึกษาตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน นอกจากนี้
ยังมีบริการตรวจสอบอาคาร ซึ่งด�ำเนินงานโดย บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
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ปัจจุบนั แสนสิรปิ ระกอบกิจการโรงเรียน ภายใต้ชอื่ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” ซึง่ นอกจากจะเป็นการเพิม่ แหล่งรายได้
จากกิจการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องแล้ว (Recurring Income) ยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ และ
สร้างผลประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ เนื่องจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา
ตั้งอยู่ใกล้บริเวณโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริหลายแห่ง

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

2.2 ธุรกิจด้านการศึกษา  
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2.3 ธุรกิจโรงแรม

2.4 ธุรกิจบริการอื่น
ปัจจุบนั แสนสิรมิ ธี รุ กิจบริการอืน่ ได้แก่ ธุรกิจบริการทีป่ รึกษาด้านไลฟ์สไตล์สำ� หรับบุคคลและลูกค้าองค์กร ซึง่ ด�ำเนินงาน
โดยบริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด และ ธุรกิจให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (Events Management) และ
งานวิวาห์ครบวงจร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งด�ำเนินงานโดยบริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

3. ธุรกิจการลงทุน
ในปี 2561 แสนสิริได้ขยายขอบเขตการลงทุนผ่านการลงทุนในกิจการในต่างประเทศและในบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้น
ไปยังกิจการที่น�ำเสนอนวัตกรรมส�ำหรับที่อยู่อาศัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง พลังงาน
หมุนเวียน และ เทคโนโลยีการอยู่อาศัย โดยกิจการที่แสนสิริและบริษัทย่อยได้เข้าไปร่วมลงทุนมีดังนี้
• เซ็มทีฟ (Semtive): ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแนวดิง่ (Vertical Wind Turbine) ซึง่ กังหันลม
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แม้ในสภาพแรงลมต�่ำ
• แอสตราลิงค์ (Astralink): ผูพ้ ฒ
ั นาและจัดจ�ำหน่ายแพลตฟอร์มส�ำหรับการตรวจสอบงานก่อสร้าง ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality) ร่วมกับ แบบจ�ำลองเสมือนของอาคาร (Building Information
Modelling)
• แอสเพน ดิจติ อล (Aspen Digital): ผูอ้ อกเหรียญ แอสเพน ดิจติ อล โทเคน (Aspen Digital Token) เหรียญมีลกั ษณะ
เป็น Asset Backed Security หนุนมูลค่าโดย โรงแรมเซนต์รีจิส แอสเพน รีสอร์ท ( St. Regis Aspen Resort)
ตั้งอยู่ที่รัฐ โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อาร์ทซี (Artsy): ธุรกิจด้านงานศิลปะ ผูใ้ ห้บริการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ศูนย์แสดงงานศิลปะ 2) การเขียนบรรณาธิการ
งานศิลปะ 3) บริการประมูลงานศิลปะ และ 4) บริการซื้อขายงานศิลปะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
• ออนเนียนแชค (Onionshack): ผูพ้ ฒ
ั นา Thai Voice Artificial Intelligence (AI) ให้ผใู้ ช้สอื่ สาร หรือ ออกค�ำสัง่
อุปกรณ์ IoT ด้วยเสียงภาษาไทย
• แอพพี คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) (Appy Corporation Thailand): ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น Home Automation และ Home Service Application (HSA) ซึ่งสามารถสร้างความ
สะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นในประสบการณ์การอยู่อาศัย ด้วยฟังก์ชันต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน
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• เทคเมติกส์ โซลูชั่น (Techmetics Solutions): ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายหุ่นยนต์บริการในธุรกิจ ได้แก่ การบริการ
อุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม และ การแพทย์ โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และปัจจุบันขยาย
สาขาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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• หัวซิง โกรท แคปปิตอล III (Huaxing Growth Capital III): กองทุนที่เน้นลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพสัญชาติจีน
ในหลายประเภทของธุรกิจ เช่น เทคโนโลยี มีเดีย การสื่อสาร สุขภาพ และอื่น ๆ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
1. การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ
ในการคัดเลือกท�ำเลที่ดินส�ำหรับพัฒนาโครงการ แสนสิริมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาที่ดิน ซึ่งใน
การพิจารณาสรรหาที่ดินจะพิจารณาจากการขยายตัวของเมือง ระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค
ของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เพื่อสรรหาที่ดินที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาโครงการ โดยมีแหล่งข้อมูลที่ดินจากเครือข่ายนายหน้า บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ
และการเข้าส�ำรวจพืน้ ทีโ่ ดยทีมงานพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ได้เพิ่มช่องทางในการเปิดรับข้อมูลที่ดินผ่านการติดต่อเสนอขายที่ดินผ่านทางเว็บไซต์ของแสนสิริ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินได้รับทราบนโยบายในการสรรหาที่ดินของบริษัทฯ และเพิ่มช่องทางการเสนอขายที่ดินให้แก่
บริษัทฯ โดยตรง รวมถึงทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ดินเพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาทีด่ นิ ดังกล่าวได้รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันในตลาด ลดต้นทุนในการได้มาซึง่ ทีด่ นิ รวมไปถึงการติดต่อเสนอขาย
ที่ดินผ่านระบบ Call Centre นอกจากนี้ ทางแสนสิริยังเปิดรับข้อมูลที่ดินจากนายหน้าทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท
ทีม่ ชี อื่ เสียงและเชือ่ ถือได้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการมองหาทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาโครงการตามนโยบายของบริษทั ฯ
และมีการจัดเก็บข้อมูลนายหน้าไว้เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการผ่านการท�ำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ส�ำนักกฎหมาย
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการ และฝ่ายการตลาด เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกประเภท
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสมกับท�ำเลทีต่ งั้ นัน้ ๆ เช่น บ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม หรืออาคารพาณิชย์ โดยฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
และส�ำนักกฎหมาย จะพิจารณาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย เช่น การก�ำหนดความสูงของอาคาร ระยะห่างของโครงการ
จากถนน (Set back) เป็นต้น ส่วนฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะพิจารณาลักษณะที่ดิน ณ ท�ำเลที่ก�ำหนด ให้มีการจัดวาง
ผังโครงการที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ทางกฎหมาย และฝ่ายพัฒนาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การก่อสร้างโครงการ การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจากผังโครงการที่ก�ำหนด นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจ�ำเป็น
ต้องประมาณการยอดขายโดยใช้ข้อมูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดหรือการส�ำรวจตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ความแม่นย�ำในการคาดการณ์ การก�ำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ และก�ำหนดราคาขายให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
ให้สอดรับกับการพัฒนาโครงการในอนาคต

2. การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แสนสิริมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่โปร่งใสและรัดกุม เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้มาตรฐานสูงตามที่
ก�ำหนดไว้ โดยในขัน้ ตอนการจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง แสนสิรจิ ดั ให้มกี ารประมูลราคาขายวัสดุกอ่ สร้าง และเครือ่ งตกแต่งหลาย
รายการ ผ่านการเปิดซองประมูลและผ่านระบบการประมูลออนไลน์ (E-Auction) เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพได้ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรงในปริมาณมาก ท�ำให้แสนสิริได้รับประโยชน์จากการประหยัด
ต่อขนาด นอกจากนี้ แสนสิริยังมีแผนรองรับความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยก�ำหนดราคาส่งมอบ
ล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความผันผวนของราคา และก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าในแต่ละ
หมวดที่ส�ำคัญอย่างใกล้ชิด
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ปัจจุบัน แสนสิริมีธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ประกอบด้วย “โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น หัวหิน” ตั้งอยู่ที่
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีห้องพักจ�ำนวน 46 ห้อง และ “โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชั่น
เขาใหญ่” ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีห้องพักจ�ำนวน 56 ห้อง
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ส�ำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริจะท�ำการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 60 ของต้นทุนการก่อสร้างทัง้ หมด ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิรจิ ะท�ำการจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้างบางรายการ
ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดเอง และจะว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างเพียงรายเดียว โดยท�ำสัญญาการก่อสร้าง
แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ แสนสิริยังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับ
การควบคุมคุณภาพ โดยแสนสิริมีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมินก�ำลัง
การผลิตและศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ค้าจะสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตาม
มาตรฐาน ตามปริมาณที่ก�ำหนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยจะท�ำการประเมินผลงานของ
ผู้ค้าแต่ละรายทุก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ค้ารายนั้นยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนดไว้และมีการ
ให้รางวัลแก่คู่ค้าที่มีผลการท�ำงานที่มีคุณภาพดี เพื่อสนับสนุนงานด้านคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทีเ่ กิดจากการก่อสร้างได้ในอีกทางหนึง่ นอกจากนีย้ งั ช่วยลดระยะเวลาและความผิดพลาดทีเ่ กิดจากหน่วยงานประมาณราคา
ในกระบวนการประมาณราคาต้นทุนซึง่ ถือเป็นประโยชน์สำ� คัญหนึง่ ทีไ่ ด้รบั จากการน�ำระบบ BIM มาใช้ ซึง่ ในปัจจุบนั แสนสิริ
ประสบความส�ำเร็จในการใช้ BIM ในกระบวนการออกแบบส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้น ทั้งการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม โครงสร้าง และงานระบบต่าง ๆ รวมไปถึงประยุกต์ทำ� แบบเพือ่ การผลิตชิน้ ส่วนโครงสร้างคอนกรีตส�ำเร็จรูป
ของแสนสิริอีกด้วย
โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปแสนสิริยังคงสรรหานวัตกรรมอื่น ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง โดยมุ่งหวัง
ให้ลูกค้าและผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการของแสนสิริ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดีได้ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ แสนสิริ
คัดเลือกผูร้ บั เหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น ประกอบกับความสามารถของผูร้ บั เหมาในการด�ำเนินงานภายใต้
งบประมาณและมาตรฐานที่แสนสิริก�ำหนด ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริจัดหาผู้รับเหมา
รายย่อยหลายรายในการด�ำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างให้
ตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริว่าจ้างผู้รับเหมา
เพียงรายเดียวและท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ท�ำให้แสนสิริสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ แสนสิรยิ งั มีระบบในการควบคุมการด�ำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานทีก่ ำ� หนด และมีระบบการควบคุม
คุณภาพอย่างเข้มงวดและรัดกุมอีกด้วย ปัจจุบันแสนสิริมีผู้รับเหมาที่มีศักยภาพสูงและสามารถปฏิบัติงานตรงตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนดมากกว่า 84 ราย

ส�ำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส�ำคัญคือ การระบาย
น�ำ้ เสียของโครงการ ซึง่ อาจมีผลกระทบท�ำให้เกิดน�ำ้ เสียต่อแหล่งน�ำ้ สาธารณะได้ หากโครงการไม่มรี ะบบการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
ทีด่ แี ละมีมาตรฐานเพียงพอ ทัง้ นี้ แสนสิรไิ ด้กำ� หนดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้าง จัดให้มรี ะบบการบ�ำบัดน�ำ้ เสียในหน่วยงานก่อสร้าง
และบ้านพักคนงานที่สร้างขึ้น ตามมาตราการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยน�้ำเสียจะได้รับ
การบ�ำบัดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางระบายน�้ำสาธารณะ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อแหล่งน�้ำสาธารณะ

4. เทคโนโลยีในการก่อสร้าง
แสนสิริน�ำเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบผนังคอนกรีตส�ำเร็จรูป (ระบบพรีคาสท์) มาใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยว และ
ทาวน์เฮาส์หลายโครงการ จากจุดเด่นหลายด้านที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบัน
ได้มีการขยายการใช้งานไปยังผนังภายนอกของโครงการคอนโดมิเนียม โดยใช้เป็นระบบพรีคาสท์ทุกชิ้นส่วนของอาคาร
ตัง้ แต่ผนังภายนอก ผนังภายใน คาน พืน้ และบันได ซึง่ เป็นการต่อยอดจากการใช้งานเฉพาะผนังภายนอกคอนโดมิเนียม
ในรูปแบบเดิม
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ในส่วนของโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูปแสนสิรินั้น ได้ด�ำเนินการน�ำระบบ BIM (Building Information
Modelling) เข้ามาใช้ในกระบวนการออกแบบโครงสร้าง โดยใช้ซอฟท์แวร์ทที่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง ท�ำให้แสนสิริ
ได้รับประโยชน์ในหลายด้านจากการสื่อสารโดยใช้ข้อมูล 3 มิติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการก่อสร้างได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยลดความผิดพลาดของแบบก่อสร้าง ซึง่ ความผิดพลาด
ของแบบก่อสร้างจะส่งผลต่อเนื่องไปยังกระบวนการก่อสร้าง การน�ำระบบ BIM เข้ามาใช้จึงช่วยลดความผิดพลาด
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ส�ำหรับการพัฒนาการออกแบบระบบโครงสร้างบ้านนั้น แสนสิริได้คิดค้นระบบรอยต่อที่จะป้องกันความเสี่ยงจากน�้ำรั่ว
เข้าบ้านทุกจุด โดยท�ำการทดลองผ่านการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ จนประสบความส�ำเร็จ
และได้ด�ำเนินการขอจดอนุสิทธิบัตรจ�ำนวน 2 รายการ ซึ่งระบบรอยต่อโครงสร้างคอนกรีตส�ำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วย
ยกระดับคุณภาพการก่อสร้างบ้านของแสนสิรใิ ห้ดยี งิ่ ขึน้ ไป เพือ่ ตอบสนองความต้องการในด้านการอยูอ่ าศัยของลูกบ้าน
แสนสิริ
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การตลาดและ
ภาวะการแข่งขัน

การตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
แสนสิรวิ างกลยุทธ์การสือ่ สารทางการตลาดให้ปี 2561 เป็น Best Year Ever ของบริษทั ฯ โดยได้สอื่ สารความเป็นทีส่ ดุ ของ
บริษทั ฯ ในหลากหลายด้าน อาทิ มูลค่าเปิดตัวโครงการสูงสุดในรอบ 35 ปี การเปิดตัวโครงการภายใต้แบรนด์ใหม่ XT จ�ำนวน
3 โครงการพร้อมกันสูงสุดมูลค่ารวม 21,000 ล้านบาท ยอดขายต่างชาติ 14,000 ล้านบาททีม่ ตี วั เลขสูงทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับบริษทั อสังหาริมทรัพย์รายอืน่ ตลอดจนทีส่ ดุ ของบริการและนวัตกรรมเพือ่ เติมเต็มไลฟ์สไตล์และประสบการณ์การอยูอ่ าศัย
ของลูกค้า ซึง่ การสือ่ สารทางการตลาดดังกล่าวประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้แสนสิรไิ ด้รบั รางวัล The Most Powerful Real Estate
Brand จาก TerraBkk และ BrandAge รวมทัง้ ยังได้รบั การจัดอันดับเป็นบริษทั อสังหาริมทรัพย์ทนี่ า่ ท�ำงานทีส่ ดุ อันดับหนึง่
จาก Work Venture
ในปี 2561 แสนสิริมีกลยุทธ์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่อยู่อาศัยของคนหลากหลายกลุ่มและครอบคลุมในทุกระดับ
ราคามากยิง่ ขึน้ ด้วยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ทงั้ ในส่วนทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียมจากการทีแ่ สนสิรเิ ล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ
ที่จะเติบโตได้มากขึ้น โดยแบรนด์สิริ เพลส เป็นทาวน์เฮาส์ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทซึ่งเป็นกลุ่มราคาใหม่ของแสนสิริ
เพื่อรองรับความต้องการของคนที่มีบ้านหลังแรกและอยู่อาศัยใกล้เมือง ทั้งนี้ การเปิดตัว 7 โครงการใหม่มูลค่ารวม 5,800
ล้านบาท ได้รบั ความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากจนมียอดขายกว่าร้อยละ 50 ภายในวันพรีเซลส์ ขณะทีแ่ บรนด์ XT ไลฟ์สไตล์
คอนโดมิเนียมที่เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันด้วยยอดขายกว่า 12,000 ล้านบาท ภายหลังการเปิดตัว
ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน
ตลาดระดับบนทีแ่ สนสิรมิ ฐี านลูกค้าทีแ่ ข็งแกร่งยังเป็นตลาดทีแ่ สนสิรใิ ห้ความส�ำคัญในปี 2561 เพือ่ ต่อยอดความส�ำเร็จของ
โครงการ Flagship จากโครงการไนน์ตี้ เอท ไวร์เลส ที่สร้างการรับรู้ด้านแบรนด์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการพัฒนา
โครงการ Super Luxury ระดับสากลได้เป็นอย่างดี โดยได้เปิดตัวโครงการบ้านแสนสิริ พัฒนาการ อันเป็นโครงการบ้านเดีย่ ว
ระดับราคา 60-220 ล้านบาท ทีเ่ ป็น 1 ใน 5 โครงการ Flagship ของแสนสิริ ซึง่ มาตรฐานในการก่อสร้างระดับไฮเอนด์ผนวก
ดีไซน์ทลี่ งรายละเอียดสามารถท�ำให้บา้ นแสนสิรมิ ยี อดขายถึงร้อยละ 75 ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับได้วา่ เป็นปรากฏการณ์
หนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่โครงการบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury สามารถท�ำยอดขายได้อย่าง
รวดเร็วในระดับนี้
นอกเหนือจากการเปิดตัวโครงการในกรุงเทพและปริมณฑลทีไ่ ด้รบั การตอบรับทีด่ แี ล้ว ตลาดต่างจังหวัดยังเป็นอีกแรงเสริม
หลักทีช่ ว่ ยผลักดันยอดขายของแสนสิรใิ นปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าทีว่ างไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการคอนโดมิเนียม
ทีเ่ ปิดตัวในต่างจังหวัดสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วถึง 3 โครงการ คือ โครงการเอดจ์ พัทยา โครงการลา คาซิตา้ หัวหิน
และโครงการเดอะ เบส เซ็นทรัล ภูเก็ต ขณะที่โครงการบ้านเดี่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตมีผลตอบรับเกินเป้าหมาย
จนท�ำให้ยอดขายรวมจากตลาดต่างจังหวัดมีจ�ำนวนกว่า 12,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่าปีก่อนที่ร้อยละ 51
ปี 2561 เป็นอีกปีที่แสนสิริยังคงให้ความส�ำคัญกับตลาดต่างชาติ โดยสามารถสร้างยอดขายได้ถึง 14,000 ล้านบาท สูงสุด
ในรอบ 4 ปีและมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 50 เป็นผลมาจากการเปิดตลาดใหม่เพิ่มขึ้นใน 4 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
เวียดนาม และไต้หวัน เพื่อขยายฐานลูกค้าต่างชาติให้กว้างขึ้น รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งในตลาดเดิมด้วยการเปิดตัว
ส�ำนักงานขายเพิ่มเติมที่ประเทศจีน จัดงานสัมมนาเอเจนท์พันธมิตรด้านการขาย ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการตลาดใน
ต่างประเทศเพื่อสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
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ทั้งนี้ แสนสิริได้สร้างแบรนด์ผ่านการจับมือเป็นพันธมิตรกับศิลปินระดับโลกและบริษัทชั้นน�ำในประเทศและต่างประเทศ
มากมาย เพื่อมอบไลฟ์สไตล์และประสบการณ์แห่งการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ตอบโจทย์ Customer Insights เพราะคนใน
ยุคปัจจุบันต้องการประสบการณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับความต้องการแบบ Tailor-made มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
เทคโนโลยีเป็นอีกหนึง่ ประเด็นส�ำคัญทีแ่ สนสิรยิ งั คงมุง่ เน้นน�ำเสนอนวัตกรรมเพือ่ การอยูอ่ าศัยใหม่ ๆ ยกระดับการอยูอ่ าศัย
ให้สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนยีจากแสนสิริที่ส�ำคัญในปี 2561 อาทิ Sandee Delivery Bot, Sansiri
Smart Condo, Sansiri Command Centre และ Smart Move เป็นต้น
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Sansiri Green Mission เป็นพันธกิจส�ำคัญที่แสนสิริประกาศเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะ
เป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยเปลีย่ นโลกด้วย Sansiri Green Model ภายใต้แนวคิด Circular Economy โดยมี Green Roadmap
เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกโครงการใหม่ของแสนสิริ ภายใต้ 4 ค�ำมั่นสัญญาหลัก ได้แก่ 1) Waste Management
2) Energy Saving & Generation 3) Smart Move และ 4) Sustainability นอกจากนั้น แสนสิริยังได้จับมือกับ
BCPG น�ำร่องซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ด้วย Blockchain Technology ที่ T77 ครั้งแรกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเปลีย่ น Consumer ให้เป็น Prosumer ทีส่ ามารถผลิตไฟฟ้าและแลกเปลีย่ นไฟฟ้าได้เองโดย
ไม่ผา่ นคนกลาง ซึง่ คาดว่าจะประหยัดค่าไฟฟ้าให้กบั ผูอ้ ยูอ่ าศัยได้ถงึ ร้อยละ 15 และลดการใช้คาร์บอนเทียบเท่ากับการปลูกป่า
ถึง 400 ไร่

สถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยว
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จ�ำนวนยูนติ เสนอขาย และร้อยละของยูนติ ทีข่ ายได้ โครงการบ้านเดีย่ วในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งตามระดับราคา
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ร้อยละของยูนิตขายได้

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
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ในปี 2561 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สอดคล้องกับทิศทางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวด้านการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว รวมไปถึงการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Project) ทีเ่ ร่งการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง ซึง่
นอกจากจะส่งผลให้เกิดอุปสงค์และอุปทานเพิม่ ขึน้ ในหลายพืน้ ทีแ่ ล้ว ยังส่งผลให้ดชั นีราคาในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ ปรับตัวสูงขึน้ เช่นกัน
ในขณะทีม่ าตรการควบคุมสินเชือ่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการเร่งการโอนกรรมสิทธิ์ ก่อนทีจ่ ะมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ส่งผลให้ยอดโอนในช่วงปลายปี 2561 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ ยอดขายอสังหาริมทรัพย์
ในส่วนภูมิภาคยังคงทรงตัว สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังมีการกระจายรายได้ไปยังส่วนภูมิภาคไม่ทั่วถึง และยังไม่ขยายไป
สู่ผู้ที่มีรายได้น้อย ส่งผลให้มีการชะลอตัวในการซื้อที่อยู่อาศัย
ในขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลายประการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความยากล�ำบากในการ
เติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่มาตรการควบคุมสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น รวม
ไปถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลให้ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง คาดว่าจะส่งผลให้ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวในปี 2562 ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาโครงการทีต่ อบโจทย์กลุม่ ลูกค้าใหม่ ๆ อาทิ กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ คนรักสัตว์เลีย้ ง รวมถึงการพัฒนาโครงการประเภท
มิกซ์ยสู เพือ่ รองรับการใช้งานให้ตอบโจทย์กบั คนในยุคสมัยใหม่มากขึน้ และยังสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนือ่ งในส่วนของ
ส�ำนักงาน โรงแรม และอื่น ๆ นอกเหนือจากขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเดิม อย่างไรก็ดี ตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในประเทศไทยยังคงเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากโครงการ
อสังหาริมทรัพย์รว่ มทุนกับบริษทั ต่างชาติกว่า 30 โครงการในปีทผี่ า่ นมา แสดงให้เห็นถึงความเชือ่ มัน่ ของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทีด่ งึ ดูดการลงทุนจากชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ทัง้ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และหัวเมืองต่างจังหวัด
ที่เป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรม และเมืองท่องเที่ยว เช่น ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น
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จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย จ�ำนวนยูนิตขายได้ และร้อยละของยูนิตขายได้ในตลาดบ้านเดี่ยว
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จ�ำนวนยูนติ เสนอขายและร้อยละของยูนติ ทีข่ ายได้ โครงการทาวน์เฮาส์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามระดับราคา
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จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย จ�ำนวนยูนิตขายได้ และร้อยละของยูนิตขายได้ ในตลาดทาวน์เฮาส์
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สถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยวครึ่งปีหลัง 2561 เติบโตขึ้นจากระยะเดียวกันเมื่อปีก่อน หลังจากอยู่ในภาวะชะลอตัวในช่วงปี
2560 ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ ตลาดบ้านเดีย่ วจะยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการอาจรอดูผลของมาตรการ
ควบคุมสินเชื่อที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 และสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น
นอกจากนี้ คาดว่าผู้ประกอบการอาจเน้นพัฒนาโครงการที่มีระดับราคาสูง สะท้อนได้จากยอดขายของบ้านเดี่ยวในระดับ
มากกว่า 10 ล้านบาทขึน้ ไป ทีย่ งั คงมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและกลุม่ ลูกค้าในระดับราคาดังกล่าวเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถ
ในการซื้อและไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจมากนัก รวมทั้งไม่มีปัญหาเรื่องการขอสินเชื่อ ในส่วนของ
บ้านเดีย่ วในระดับราคา 3.00-4.99 ล้านบาท ซึง่ เป็นระดับราคาหลักของบ้านเดีย่ ว คาดว่ายูนติ เสนอขายในระดับราคาดังกล่าว
อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปริมณฑล จากการขยายตัวของชุมชนเมืองตามแนวเส้นทางคมนาคม ทั้งนี้
จ�ำนวนยูนิตเสนอขายคงค้างที่มีอยู่จ�ำนวน 10,214 ยูนิต คาดว่าจะต้องใช้เวลาดูดซับประมาณ 8 เดือน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า
จะมียูนิตเสนอขายใหม่เข้าสู่ตลาดประมาณ 7,000 ยูนิต

0

50

53 53

ร้อยละ

ส�ำหรับยอดขายบ้านเดีย่ วในช่วงครึง่ ปีหลังของปี 2561 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 46 จากช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2561 และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44
จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า โดยมีจำ� นวนยูนติ ขายได้ทงั้ สิน้ 7,693 ยูนติ คิดเป็นร้อยละ 44 ของจ�ำนวนยูนติ เสนอขาย
ทัง้ นี้ ยอดขายบ้านเดีย่ วปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในเกือบทุกระดับราคา โดยเฉพาะระดับราคามากกว่า 40 ล้านบาทและราคา 30.00-39.99
ล้านบาท ยกเว้นระดับราคา 1.00-2.99 ล้านบาทที่มียอดขายลดลง
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ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขาย 17,372 ยูนิต เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 8
จากครึ่งปีแรก และเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ จ�ำนวนยูนิตเสนอขายโดยรวม
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในโซนศูนย์กลางธุรกิจ รองลงมาคือ โซนตะวันออก โซนตะวันตก และโซนภาคใต้ตามล�ำดับ ในขณะที่ โซน
ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือมียนู ติ เสนอขายลดลง จากการเร่งเปิดโครงการใหม่ไปแล้วในช่วงเวลาก่อนหน้า อย่างไรก็ดี
บ้านเดี่ยวในระดับราคา 3.00-4.99 ล้านบาท ยังคงเป็นยูนิตที่มีการเสนอขายเป็นสัดส่วนมากที่สุดในตลาด
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ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
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ส�ำหรับยอดขายทาวน์เฮาส์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 มีจ�ำนวน 17,213 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากครึ่งแรกของปี 2561
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 47 ของจ�ำนวนยูนิตเสนอขายทั้งหมด
เป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนด้านการคมนาคมในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ นี้ พืน้ ทีท่ างทิศตะวันออกมียอดขายเพิม่ สูงขึน้ ถึงร้อยละ 96
ทิศเหนือร้อยละ 81 รวมถึงพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มียอดขายเติบโตที่ร้อยละ 73 ด้านยอดขายทาวน์เฮาส์แบ่งตามระดับ
ราคา พบว่า ทาวน์เฮาส์ระดับราคา 3.00-4.99 ล้านบาทและราคา 1.20-2.99 ล้านบาทยังคงมียอดขายสูงสุดในตลาด รวม
ไปถึงทาวน์เฮาส์ระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไปที่มียอดขายเติบโตขึ้นถึงเท่าตัว
สถานการณ์โดยรวมของตลาดทาวน์เฮาส์ช่วงครึ่งปีหลัง 2561 เติบโตดีขึ้นซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบคมนาคม เช่น
รถไฟฟ้าและทางด่วนที่ขยายไปตามชานเมืองมากขึ้น ส�ำหรับจ�ำนวนยูนิตเสนอขายคงค้างในปัจจุบันมีจ�ำนวนกว่า 19,000
ยูนิต คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาในการดูดซับประมาณ 7 เดือน และคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 จะมีจ�ำนวนยูนิต
เสนอขายใหม่เข้าตลาดอีกประมาณ 13,600 ยูนิต
รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ในช่วงครึง่ หลังของปี 2561 มีจำ� นวนยูนติ เสนอขายทัง้ หมด 36,252 ยูนติ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
21 เมือ่ เทียบกับช่วงครึง่ แรกของปี 2561 และจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า เป็นผลมาจากการก่อสร้างคมนาคมทีห่ ลากหลาย
ทัง้ รถไฟฟ้า ทางด่วนและโครงการมอเตอร์เวย์ ท�ำให้มคี วามต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะท�ำเลแนวเขตปริมณฑลทีใ่ กล้
ทางด่วนหรือวงแหวน ทัง้ นี้ พืน้ ทีท่ างทิศตะวันออก มียนู ติ เสนอขายรวมสูงสุด ส�ำหรับจ�ำนวนยูนติ เสนอขายตามระดับราคาใน
ช่วงครึง่ หลังของปี 2561 พบว่า ทาวน์เฮาส์ระดับราคา 1.20-2.99 ล้านบาทมีการเสนอขายสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 71
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สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียม

ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 มีจ�ำนวนยูนิตเสนอขายคอนโดมิเนียมอยู่ที่ 100,029
ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากช่วงครึ่งแรกของปี 2561 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้น
สูงสุดจากกลุม่ คอนโดมิเนียมในโซนพืน้ ทีพ่ ญาไท ในด้านราคาขายเฉลีย่ ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงครึง่ หลังของปี 2561 ปรับสูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 221,996 บาทต่อตารางเมตร จากต้นทุน
ราคาที่ดินที่สูงขึ้น โดยในพื้นที่พญาไท มีการเพิ่มขึ้นของราคาขายสูงที่สุดมาอยู่ที่ 185,890 บาทต่อตารางเมตร รองลงมา
ได้แก่ พืน้ ทีพ่ หลโยธิน พืน้ ทีร่ ชั ดาภิเษก และพืน้ ทีส่ ลี ม-สาทร ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ คอนโดมิเนียมในกลุม่ ราคา 160,000-199,999
บาทต่อตารางเมตร มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากความต้องการในตลาดที่ยังตอบรับได้ดี ในขณะที่กลุ่มระดับราคามากกว่า
200,000 บาทต่อตารางเมตร และระดับราคา 50,000-70,000 บาทต่อตารางเมตรมีแนวโน้มลดลง
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ในด้านยอดขายโดยรวมของตลาดคอนโดมิเนียมในครึง่ หลังของปี 2561 มีจำ� นวน 41,500 ยูนติ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 เมือ่ เทียบ
กับครึ่งแรกของปี 2561 และลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในพื้นที่พญาไท มีนบุรี
และบางซื่อ มีจ�ำนวนยอดขายได้เติบโตสูงสุด ในด้านยอดขายแบ่งตามกลุ่มระดับราคา พบว่า ยอดขายเพิ่มขึ้นในเกือบทุก
ช่วงราคา เป็นผลมาจากความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าทีช่ ดั เจนขึน้ ประกอบกับการทยอยดูดซับโครงการคอนโดมิเนียม
พร้อมอยู่ หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศมาตรการการวางเงินดาวน์ขั้นต�่ำในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ส�ำหรับ
ขอกูซ้ อ้ื บ้านหลังที่ 2 หรือ LTV ยกเว้นในช่วงราคา 130,000-159,999 บาทต่อตารางเมตรและช่วงราคา 200,000-299,999
บาทต่อตารางเมตรที่มียอดขายได้ลดลง
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จ�ำนวนยูนิตเสนอขาย จ�ำนวนยูนิตขายได้ และร้อยละของยูนิตขายได้ ในตลาดคอนโดมิเนียม
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ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 คาดการณ์วา่ จะยังเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากแผนความ
ชัดเจนของการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานจากภาครัฐ ประกอบกับการเลือกตัง้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปลายเดือนมีนาคมนี้ จะส่งผลให้
กลุม่ นักลงทุนทัง้ ชาวไทยและต่างชาติเกิดความเชือ่ มัน่ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์และผลักดันให้ไปในทิศทางทีย่ งั คงเติบโตอยู่
ในอนาคตคาดการณ์วา่ จะมีคอนโดมิเนียมในรูปแบบใหม่ ๆ เพิม่ มากขึน้ อาทิ โครงการมิกซ์ยสู คอนโดมิเนียมส�ำหรับผูส้ งู อายุ
รวมถึงในอนาคตอาจมีการขายสิทธิ์ในการเช่าซื้อระยะยาว (Leasehold) เน้นท�ำเลที่อยู่ใจกลางเมือง ซึ่งส่งผลให้ยอดขาย
มีแนวโน้มจะเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2562
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จ�ำนวนยูนติ เสนอขาย และร้อยละของยูนติ ทีข่ ายได้ โครงการคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามระดับราคา
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

70

70,000-99,999
บาท/ตร.ม

3,576

4,308

9,400
4,213

3,832

7,087

7,896

8,748

0
50,000-69,999
บาท/ตร.ม

30

-200

5,000

ต�่ำกว่า 50,000
บาท/ตร.ม

100
42

16,847

14,224

12,548
8,450

5,708

10,000

11,317

15,000

33 41 45

-100

ยูนิต

20,000

45

ร้อยละ

18,154

25,000

39 32
23,515

36 39

22,851

30,000

22

47 45

26,971

40

22,177

35,000

71

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน
ส�ำหรับการเลือกซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาโครงการทัง้ โครงการบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม แสนสิรพิ จิ ารณาเลือก
ซือ้ ทีด่ นิ ทีม่ ศี กั ยภาพสูงตามแนวพืน้ ทีท่ มี่ กี ารขยายตัวของระบบขนส่ง และ การพัฒนาพืน้ ทีข่ องภาครัฐและเอกชนเหมาะแก่
การพัฒนาในราคาทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในปีทผี่ า่ นมา แสนสิรจิ ะเลือกท�ำเลทีอ่ ยูใ่ จกลางเมือง
ตามเส้นทางแนวรถไฟฟ้าบีทเี อส แนวรถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมถึงสาธารณูปโภคทีข่ ยายตัวตามนโยบายภาครัฐ
โดยพิจารณาทั้งเส้นทางที่เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว และส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าออกไปยังท�ำเลในเส้นทาง
ที่จะเปิดบริการต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะท�ำเลสถานีที่เป็นจุดศูนย์กลาง จุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้า สนามบิน รวมไปถึง
ย่านชุมชน แหล่งส�ำนักงาน สถานศึกษา พืน้ ทีเ่ พือ่ การพาณิชย์ และเมืองท่องเทีย่ วส�ำคัญต่าง ๆ ส�ำหรับการพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ แสนสิริให้ความส�ำคัญเรื่องการอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบาย และการเดินทางที่
คล่องตัวในชีวิตประจ�ำวัน แสนสิริจึงจัดหาที่ดินในบริเวณที่สามารถเดินทางเข้าถึงใจกลางเมือง ศูนย์กลางการค้าขาย
สถานศึกษา และแหล่งส�ำนักงานได้อย่างสะดวก
อย่างไรก็ดี แสนสิริยังคงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาที่ดินมาพัฒนาโครงการได้เพียงพอกับเป้าหมาย ซึ่งเป็น
ผลจากราคาทีด่ นิ ทีป่ รับตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว การขาดแคลนทีด่ นิ ในท�ำเลย่านธุรกิจ และการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ของกลุม่
ผูป้ ระกอบการ แสนสิริได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีนโยบายที่จะซื้อที่ดินเก็บส�ำหรับที่ดินที่มีแนวโน้มจะปรับราคาขึ้น
อย่างรวดเร็ว เพือ่ เพิม่ ความได้เปรียบในด้านต้นทุนทีด่ นิ โดยจะน�ำมาพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์ภายใน
ระยะเวลา 2-3 ปี และน�ำมาพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมภายในระยะเวลา 1-3 ปี การร่วมทุนกับกลุม่ พันธมิตรคูค่ า้
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรรหาทีด่ นิ พัฒนาโครงการ และการขยายโครงการ นอกจากนี้ แสนสิรไิ ด้สร้างเครือข่ายนายหน้า
สรรหาทีด่ นิ ทัง้ นายหน้าบุคคลและนายหน้าบริษทั ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงนายหน้าท้องถิน่ ซึง่ จะ
มีความเข้าใจในพืน้ ทีไ่ ด้ดี และเพือ่ เปิดโอกาสให้นายหน้าและผูป้ ระสงค์จะขายทีด่ นิ อืน่ ๆ สามารถติดต่อกับแสนสิรไิ ด้โดยตรง
แสนสิรไิ ด้เปิดช่องทางการรับข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของแสนสิริ (www.sansiri.com) และทาง Call Centre หมายเลข
1685 อีกด้วย นอกจากนี้ แสนสิริยังมี “บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีประสิทธิภาพและ
ถือเป็นฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทสี่ ำ� คัญ ด�ำเนินงานทัง้ ในด้านการขายและการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการเก็บ
ข้อมูลเพือ่ จัดท�ำงานวิจยั ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อแสนสิรใิ นการติดตามความเคลือ่ นไหวของตลาดอสังหาริมทรัพย์

ก่อสร้างอืน่ ๆ สูงขึน้ ร้อยละ 1.5 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย อิฐมอญ อลูมเิ นียม
ยางมะตอย) หมวดกระเบือ้ ง สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 (กระเบือ้ งเคลือบบุผนัง - ปูพนื้ กระเบือ้ งยาง PVC ปูพนื้ กระเบือ้ งแกรนิต)
และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 1.0 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) จาก
ราคาไม้นำ� เข้าสูงขึน้ อย่างไรก็ดี วัสดุก่อสร้างดังกล่าวล้วนเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น
การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างและความผันผวนของราคา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการของ
แสนสิริ
แสนสิริได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และมีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของ
ราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยในส่วนของการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แสนสิริจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางรายการจากผู้ผลิต
โดยตรง โดยจัดให้มีการประกวดราคา เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ มีการทดสอบคุณภาพวัสดุ เลือกราคาที่เหมาะสมที่สุด
และก�ำหนดราคาส่งมอบวัสดุกอ่ สร้างไว้ลว่ งหน้า เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาวัสดุกอ่ สร้าง รวมทัง้ การหา
พันธมิตรทางการค้าทีม่ ากขึน้ เพือ่ รองรับการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ ทัง้ นี้ แสนสิรไิ ด้รบั ประโยชน์จากการสัง่ ซือ้ วัสดุ
ก่อสร้างในปริมาณมาก (Economies of Scale) ท�ำให้มีอ�ำนาจต่อรองกับผู้ผลิตในการก�ำหนดราคามากขึ้น ส�ำหรับ
โครงการบ้านเดีย่ วและโครงการทาวน์เฮาส์ การจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง เช่น เสาเข็ม หลังคา อลูมเิ นียม เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วน
มากถึงร้อยละ 45 ของต้นทุนค่าก่อสร้างทัง้ หมด รวมทัง้ ได้ใช้วธิ เี ดียวกันนีใ้ นการจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้างหลายรายการส�ำหรับ
โครงการคอนโดมิเนียมด้วยเช่นกัน เช่น กระเบือ้ ง สุขภัณฑ์ เครือ่ งปรับอากาศ ชุดครัว เป็นต้น ส�ำหรับส่วนงานโครงสร้าง
ของโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวและท�ำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey
Construction Contract) ส่งผลให้แสนสิริสามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ แสนสิรยิ งั จัดให้มหี น่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ลและติดตามการเปลีย่ นแปลงของราคาวัสดุกอ่ สร้างในหมวดทีส่ ำ� คัญ ๆ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีมาตรการรองรับราคาวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที รวมถึงจัดให้มีการเจรจา
ต่อรองราคาส่งมอบกับคู่ค้าอีกครั้ง หากราคาวัสดุก่อสร้างในท้องตลาดปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ด้วยชื่อเสียงและ
ประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจของแสนสิริ รวมทัง้ การเป็นคูค่ า้ ทีด่ กี บั ผูผ้ ลิตมาตลอด ท�ำให้แสนสิรไิ ด้รบั ความร่วมมือจาก
ผูผ้ ลิตเป็นอย่างดี
ยิ่งไปกว่านั้น แสนสิริยังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการควบคุมคุณภาพ โดยแสนสิริมีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ผลิตและ
ผูค้ า้ รายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมินก�ำลังผลิตและศักยภาพในการจัดหาวัตถุดบิ ในราคาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าผู้ค้าจะสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามมาตรฐาน ตามปริมาณที่ก�ำหนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
โดยจะท�ำการประเมินผลงานของผูค้ า้ แต่ละรายทุก 6 เดือน เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า ผูค้ า้ รายนัน้ ยังคงปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ที่แสนสิริก�ำหนดไว้และมีการให้รางวัลแก่คู่ค้าที่มีผลการท�ำงานที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อสนับสนุนงานด้านคุณภาพมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
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ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างเฉลีย่ ปี 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 2.6 จากปี 2560 (ทีม่ า: ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
เป็นผลมาจากการสูงขึน้ ของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึน้ ร้อยละ 7.6 (เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย
เหล็กตัว C เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน�้ำ ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็กส�ำเร็จรูป ประตู
เหล็กม้วน ตะปู) จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการใช้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
หมวดซีเมนต์ สูงขึน้ ร้อยละ 2.6 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสูภ่ าวะปกติ เนือ่ งจาก
ปีทผี่ า่ นมามีการให้สว่ นลดสูงเพือ่ เพิม่ ยอดจ�ำหน่าย หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึน้ ร้อยละ 2.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
พื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตส�ำเร็จรูป ท่อระบายน�้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์ส�ำเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต)
ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างของโครงการภาครัฐ หมวดวัสดุ

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 แสนสิริได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาเพื่อเป็นฐาน
ข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการจัดหาผูร้ บั เหมาในการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยในล�ำดับต่อไป ปัจจุบนั แสนสิรใิ ช้ “ระบบการก่อสร้าง
แบบพรีคาสท์” (Precast Construction) ซึง่ จะใช้ผนังและชิน้ งานส�ำเร็จรูปซึง่ ผลิตจากโรงงานมาประกอบ ท�ำให้แสนสิริ
สามารถลดการพึง่ พาแรงงานทีม่ ฝี มี อื ลงไปได้ โดยมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการก่อสร้างบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์ดว้ ยวิธี
การก่อสร้างแบบพรีคาสท์ (Precast Construction) ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะพัฒนาโครงการ เบื้องต้นแสนสิริจะพิจารณาจากความสามารถในการด�ำเนินงานภายใต้
งบประมาณและมาตรฐานทีแ่ สนสิรกิ ำ� หนด ส�ำหรับการพัฒนาโครงการบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์ แสนสิรเิ ลือกใช้ผรู้ บั เหมา

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

3. ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา

73

4. ความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือ
โดยทั่วไป แสนสิริก�ำหนดจ�ำนวนยูนิตที่ต้องพัฒนาในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขาย ซึ่งได้มาจาก
ส่วนงานขายและการตลาดที่ได้ติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
อาจส่งผลกระทบให้ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ ท�ำให้อาจมีจำ� นวนยูนติ ทีส่ ร้างเสร็จเหลือขายในบางขณะ โดยแสนสิริ
ได้ลดความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือด้วยการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ส�ำหรับ
โครงการบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์ จะเน้นการพัฒนาโครงการเป็นรายเฟส เพือ่ ช่วยให้การบริหารงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ในกรณีทยี่ อดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ แสนสิรสิ ามารถปรับแผนงานการก่อสร้างได้อย่างทันท่วงที หรือ
ในกรณีที่พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ แสนสิริจะสามารถปรับรูปแบบบ้านให้เหมาะกับ
วิถีการด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปได้ หรือในกรณีที่ความสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกค้าลดลง แสนสิริจะสามารถปรับลด
ขนาดบ้านให้มีราคาขายต่อหน่วยเหมาะสมกับก�ำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิรมิ แี นวทางการลดความเสีย่ งจากการมียนู ติ เหลือขาย โดยมุง่ เน้นการท�ำวิจยั เชิงลึก
เพือ่ พัฒนารูปแบบของโครงการคอนโดมิเนียมให้ตรงกับความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย แสนสิรยิ งั เน้นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายทีส่ อดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในขณะนัน้ เพือ่ กระตุน้ การตัดสินใจซือ้ ของกลุม่ ลูกค้าอีกด้วย

5. ความเสี่ยงของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

แสนสิริได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีผลประกอบการดี สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมายและ
ในหลายโครงการสามารถท�ำได้เกินกว่าความคาดหมาย อันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคาร ท�ำให้แสนสิริได้
รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารเป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ แสนสิริได้มีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพือ่ เปรียบเทียบข้อเสนอทีม่ ตี น้ ทุนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ โดยทุกโครงการของแสนสิรทิ ดี่ ำ� เนินการ
ในปัจจุบันล้วนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในประเทศครบถ้วนแล้ว
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ส�ำหรับอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ในปี 2561 อยูใ่ นระดับทรงตัว ท�ำให้ไม่มผี ลกระทบจากการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี
ในหลายปีที่ผ่านมา แสนสิริได้เสนอขายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ได้ รั บ การตอบรั บ จากผู ้ ล งทุ น เป็ น อย่ า งดี ท� ำ ให้ แ สนสิ ริ มี ท างเลื อ กเพิ่ ม ขึ้ น ส� ำ หรั บ การระดมทุ น ที่ เ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาโครงการในอนาคตและยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยในอนาคตได้
เป็นอย่างดี

6. ความเสี่ยงจากการที่โครงการคอนโดมิเนียมจะไม่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ มีหลายโครงการทีเ่ ข้าข่ายต้อง
จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติ
ต่อส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เป็นผูด้ ำ� เนินการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2535 ทุกประการ ทัง้ นี้ การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยจะมีเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมทีม่ หี อ้ งชุดตัง้ แต่ 80 ยูนติ ขึน้ ไป หรือมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยตัง้ แต่ 4,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป รวมถึงโครงการบ้านจัดสรรที่มีจ�ำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลง หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่
ส�ำหรับโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสนสิริและบริษัทในเครือได้ด�ำเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ เพื่อลดปัญหาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติ
จากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น แสนสิริและบริษัทในเครือได้จัดท�ำข้อก�ำหนดเกี่ยวกับมาตราการป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน TOR และตกลงกับผู้รับเหมาให้ด�ำเนินการก่อสร้างตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลดีในกรณีที่ไม่ต้องลงทุนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ท�ำให้โครงการของแสนสิริ
และบริษัทในเครือไม่มขี ้อพิพาท ไม่มีขอ้ ร้องเรียน หรือรายการด�ำเนินคดีเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวแต่ประการใด ซึง่ แสนสิรไิ ด้
ติดตามสอบถามความคืบหน้าอย่างใกล้ชดิ และคาดการณ์วา่ ทุกโครงการดังกล่าวจะได้รบั อนุมตั จิ ากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

7. ความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
การขยายไปยังตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศนับเป็นความท้าทายอย่างหนึง่ ของแสนสิรเิ นือ่ งจากต้องอาศัยเงินทุน
มหาศาล การท�ำการตลาดที่ดี โครงการที่ออกสู่ตลาดต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ตอบรับของลูกค้า รวมถึงการสร้างเครือข่ายใน
ต่างประเทศผ่านพาร์ทเนอร์ทนี่ า่ เชือ่ ถือ และยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศลูกค้ากลุม่ เป้าหมายทีอ่ าจผันผวน
ไปตามสถานการณ์ในขณะนั้น
ในปี 2561 แสนสิริตั้งเป้ารายได้โดยเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 จากเดิมที่ร้อยละ 25 ของกลุ่มลูกค้า
ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา โดยที่ตลาดหลักยังคงเป็นกลุ่มชาวจีนและฮ่องกง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ เตรียมการขยายตลาด
ไปยังกลุ่มลูกค้าชาวเกาหลีใต้ เวียดนาม ลาว พม่า และอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงต่อยอดขายจาก
การชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจของประเทศลูกค้าต่างชาติ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เป็นพันธมิตรธุรกิจ (Strategic Partner)
กับ Luen Thai Group Limited กลุ่มบรรษัทข้ามชาติซึ่งมีฐานการด�ำเนินธุรกิจอยู่ในฮ่องกง ซึ่งประกอบกิจการธุรกิจ
ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนในตลาดประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ซึง่ จะช่วยให้แสนสิรสิ ามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศได้มากขึน้ และเอือ้ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ยังเตรียมกระตุ้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ภาษาจีน www.sansirithailand.cn
รวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทีไ่ ด้รบั ความนิยมในประเทศจีนอย่าง WeChat (วีแชต) และ YouKu (โยวคู)่ อีกด้วย

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายย่อยหลายรายในการพัฒนาโครงการ ซึ่งการมีผู้รับเหมารายย่อยหลายรายดังกล่าว จะก่อให้เกิดความยืดหยุ่น
ในการด�ำเนินงานก่อสร้าง สามารถปรับเปลีย่ นแผนงานการก่อสร้างให้ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาวการณ์ได้
อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ดี อาจเกิดความยุ่งยากในการติดต่อประสานงาน และยังมีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมา
ไม่สามารถด�ำเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้น แสนสิริจึงลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการมีหน่วยงานตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ที่อยู่อาศัยในทุกโครงการของแสนสิริและบริษัทในเครือ จะมีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐาน และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ทัง้ นี้ แสนสิรจิ ะเลือกผูร้ บั เหมาทีม่ ปี ระสิทธิภาพดี เพือ่ เก็บ
เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างในโครงการต่อไป นอกจากนี้ การท�ำงานทีม่ กี ำ� หนดมาตรฐานแน่นอน
และมีความโปร่งใสในการคัดเลือกผูร้ บั เหมา ส่งผลให้ปจั จุบนั มีผรู้ บั เหมามาร่วมงานกับแสนสิรเิ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งมากกว่า
84 ราย ซึง่ เป็นผูร้ บั เหมาทีม่ ศี กั ยภาพสูงและสามารถปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
รวมจ�ำนวน 7 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (5) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
(6) คณะกรรมการลงทุน และ (7) คณะกรรมการบริหาร
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ผังการจัดองค์กร
บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานอ�ำนวยการ
ฝ่ายสรรหาที่ดิน
และพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน
และสนับสนุนธุรกิจ

สายงานการเงิน
และพัฒนาธุรกิจใหม่

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และสนับสนุนโครงการ

ฝ่ายวางแผนองค์กร
และพัฒนาความยั่งยืน

ส�ำนักกฏหมาย

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
แนวสูง

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
แนวราบ

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และบริหารส�ำนักงาน

ฝ่ายเทคโนโลยีและ
วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ส�ำนักบริหาร
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ฝ่ายครีเอทีฟ

ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

สายงานพัฒนา
โครงการแนวสูง

สายงานพัฒนาโครงการ
แนวราบ

สายงานการตลาดองค์กร
และธุรกิจดิจิตอล

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

ฝ่ายโฮมแคร์แนวราบ

ฝ่ายพัฒนา
โครงการแนวสูง 1

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ
กรุงเทพฯ โซนตะวันออก
และต่างจังหวัด

ฝ่ายการตลาดองค์กร

ฝ่ายพัฒนา
โครงการแนวสูง 2

ฝ่ายประมาณราคา

ฝ่ายบริหารกลยุทธ์โครงการ

ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ
กรุงเทพฯ โซนเหนือ
และต่างจังหวัด

ฝ่ายการตลาด
และธุรกิจดิจิตอล

ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนากลยุทธ์

ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ
กรุงเทพฯ โซนตะวันตก
และต่างจังหวัด

ฝ่ายบริหารการขาย
โครงการแนวราบ

โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป
หมายเหตุ : ผังองค์กรนี้ไม่สัมพันธ์กับระดับพนักงาน

รายงาน
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ส�ำนักกฏหมาย
และรัฐกิจสัมพันธ์

ที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร
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คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 9 คน โดยได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้
แต่กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร ซึง่ เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับบริษทั ฯ
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้
เป็นกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถอุทิศตนและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน
12 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 7 ท่าน (เป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน ซึง่ มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
		 ทั้งคณะ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต.)

รายชื่อ
•
•
•
•

8. นายศุภนิจ จัยวัฒน์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

16 ตุลาคม 2557

9. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

•
•
•
•
•

27 กรกฎาคม 2558

10. นายวิชญา จาติกวณิช

• กรรมการ
• กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

29 เมษายน 2559

11. นายอุทัย อุทัยแสงสุข

•
•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

28 พฤษภาคม 2561

12. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

•
•
•
•

กรรมการ
28 พฤษภาคม 2561
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
กรรมการลงทุน
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายชื่อ
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ต�ำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์

• ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

19 พฤศจิกายน 2542

2. นายอภิชาติ จูตระกูล

•
•
•
•
•

รองประธานกรรมการ
ประธานอ�ำนวยการ
ประธานกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

22 พฤศจิกายน 2538

3. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

•
•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

13 มิถุนายน 2551

4. นายเศรษฐา ทวีสิน

• กรรมการ
• กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
• ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
• รองประธานกรรมการลงทุน
• รองประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

22 พฤศจิกายน 2538

5. นายวันจักร์ บุรณศิริ

•
•
•
•
•
•

22 พฤศจิกายน 2538

6. นายธงชัย จิรอลงกรณ์

• กรรมการ

กรรมการ
ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

20 พฤษภาคม 2556

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

7. นายพรทัต อมตวิวัฒน์

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน

วันที่จดทะเบียนเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

ต�ำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการอิสระ
13 มิถุนายน 2551
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ (ข้อมูลตามหนังสือรับรองบริษทั ณ วันที่ 4 มกราคม 2561) คือ กรรมการ
กลุม่ ก. ได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล นายเศรษฐา ทวีสนิ และ นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ กลุม่ ข. ได้แก่ นายอุทยั อุทยั แสงสุข
และ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ให้กรรมการกลุม่ ก. จ�ำนวนสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษทั ฯ หรือ
กรรมการจาก กลุม่ ก. หนึง่ คนลงลายมือชือ่ ร่วมกับกรรมการจาก กลุม่ ข. อีกหนึง่ คน รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) ปฏิบตั หิ น้าที่ ตัดสินใจ และดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งติดตามดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรม ด้วยความสุจริตและ
ความระมัดระวัง
2) พิจารณาและอนุมัติ นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน
และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท
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4) พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�ำคัญตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
ก�ำหนด
5) ก�ำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่
ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ (Compliance
Control)
6) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชน
หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�ำเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
7) กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันทีทม่ี สี ว่ นได้เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใด ๆ หรือถือหุน้ หรือหุน้ กู้
ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
8) กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใด จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ ง
ที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบุคคลเหล่านั้น
9) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
10) ก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด�ำเนินการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงาน
ในทุกระดับอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม
11) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
12) จัดให้มกี ระบวนการทีช่ ดั เจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมือ่ พบหรือมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับ
การกระท�ำใดซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

4) กรรมการคนใดลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5) ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึง่ ซึง่
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน เว้นแต่วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีการพิจารณาก�ำหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ไว้ลว่ งหน้า ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กรรมการ
ทุกคนรับทราบ และสามารถจัดสรรเวลาเพื่อให้เข้าร่วมการประชุมได้ทุกครั้ง โดยได้ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการตลอด
ทั้งปีอย่างน้อย 6 ครั้ง ซึ่งก�ำหนดการดังกล่าว บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและอาจมีการจัดประชุม
เพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น
การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะด�ำเนินการบันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้แล้ว
เสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัทได้
โดยตลอด
ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะท�ำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและ
ข้อมูลเพือ่ การอภิปรายปัญหาส�ำคัญ และเพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นทีส่ ำ� คัญ โดยกรรมการ
ทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม

13) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไรพอสมควรที่จะท�ำเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้าพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ�ำเป็นเร่งด่วน รวมถึงการท�ำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานของบริษัทฯ ต่อไป

14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

การแต่งตั้งและพ้นต�ำแหน่งของกรรมการ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

1) ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้แตกต่างจากทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 70 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ว่า จะต้องได้รับความ
เห็นชอบโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมนั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
โดยจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร แต่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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3) นอกจากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก

2) ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นอัตราหนึง่ ในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่
ในต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามข้อบังคับข้อนีอ้ าจจะได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรูค้ วามสามารถ
และคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

3) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างสม�่ำเสมอ
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รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเจษฎาวัฒน์

เพรียบจริยวัฒน์ 		

ประธาน (กรรมการอิสระ)

2. นายศุภนิจ		

จัยวัฒน์ 		

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

3. นายกิตติชัย		

รักตะกนิษฐ์		

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

เพรียบจริยวัฒน์ 		

ประธาน (กรรมการอิสระ)

2. นายพรทัต		

อมตวิวัฒน์ 		

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3. นายกิตติชัย		

รักตะกนิษฐ์		

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4) สอบทานและก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และรายงานผลให้
		 คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ในการด�ำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

5) สอบทานและประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ และน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
		 หากมีการแก้ไขกฎบัตรดังกล่าว

1) การสรรหา

6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
		 ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
		 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
		 สูงสุดต่อบริษัทฯ
8) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
		 ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
		 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
		 (ข)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

		 (ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
			
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 (ง)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

		 (จ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

		 (ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 (ช)
รายงาน
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1. นายเจษฎาวัฒน์

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)

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

		 1.1)
			
			
			
			

ก�ำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน
ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับธุรกิจและการมีวิสัยทัศน์แก่ธุรกิจ
ในระยะยาว รวมถึงมีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
เป็นต้น ตลอดจนการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจ�ำเป็น
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ หรือไม่ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง

		 1.2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
			
หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
		 1.3) ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ประธานอ�ำนวยการ
			
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูง
		 1.4) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่สมควรให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีต�ำแหน่ง
			
ว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม รวมถึงกลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับ
			
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องว่าไม่ได้เป็นผูท้ ถี่ กู ขึน้ บัญชีดำ� หรือถอดถอนจากบัญชีรายชือ่ ทีห่ น่วยงานเหล่านีจ้ ดั ท�ำขึน้
		 1.5) จัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ
			
ของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
		 1.6) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
			
ประธานอ�ำนวยการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอต่อ
			
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 1.7) จัดท�ำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพือ่ เตรียมความพร้อมให้มผี สู้ บื ทอดงานในกรณีทปี่ ระธาน
			
อ�ำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือ
			
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

รายงาน
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(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

87

		 1.8) ด�ำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัท
			
มอบหมาย
2) การก�ำหนดค่าตอบแทน
		 2.1)
			
			
			

ก�ำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานอ�ำนวยการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร และผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจน
ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ แล้วแต่กรณี

		 2.2)
			
			
			

ก�ำหนดค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเป็นรายบุคคล เพื่อ
เป็นการตอบแทนและเพือ่ จูงใจบุคคลทีช่ ว่ ยให้งานของบริษทั ฯ ประสบผลส�ำเร็จ โดยให้พจิ ารณาความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบตั ทิ บี่ ริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมถึงผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

3) พิจารณากลัน่ กรองแผนงานและงบประมาณประจ�ำปีสำ� หรับการด�ำเนินการด้าน CSR เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
4) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินการด้าน CSR และประเมินผลส�ำเร็จรวมทัง้ คุณภาพของโครงการ CSR
5) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้าน CSR
6) พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน CSR
7) ด�ำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		 2.3) รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตาม
			
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1)
			
และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ

1. นายเจษฎาวัฒน์ 		

เพรียบจริยวัฒน์ 		

ประธาน (กรรมการอิสระ)

2. นายศุภนิจ 			

จัยวัฒน์			

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

		 2.4) ก�ำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ

3. นายกิตติชัย 		

รักตะกนิษฐ์		

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

		 2.5)
			
			
			
			

4. นายวันจักร์ 			

บุรณศิริ			

กรรมการ

5. นายอุทัย 			

อุทัยแสงสุข		

กรรมการ

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

		 2.6) พิจารณาและก�ำหนดโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัทฯ
		 2.7) ด�ำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนตามที่
			
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(3) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR)
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ CSR โดยต�ำแหน่งและ
กรรมการอืน่ ๆ อีกจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษทั พนักงาน ทีป่ รึกษาอิสระ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายเศรษฐา

ทวีสิน			

ประธาน

2. นายพรทัต 		

อมตวิวัฒน์		

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

3. นายศุภกรณ์

เวชชาชีวะ		

กรรมการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) ก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ ระบบการบริหารจัดการความเสีย่ ง ตลอดจนก�ำหนด
		 มาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ
2) รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
3) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทบทวนแผนการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
		 ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
4) สอบทาน เสนอแนะ เพื่อลดและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5) ก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงได้มีการน�ำไปสื่อสารและปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมและ
		 สนับสนุนให้มีการรายงานความเสี่ยงอย่างทันเวลาและเหมาะสม
6) ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรในเรื่องที่
		 เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
7) ด�ำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
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1) พิจารณากลัน่ กรองกิจกรรมและนโยบายเพือ่ สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR
		 ของบริษัทฯ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

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

กรรมการ

7. นางสาววรางคณา 		

อัครสถาพร

กรรมการ

รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์		

ประธาน (กรรมการอิสระ)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

2. นายวิชญา 		

จาติกวณิช		

กรรมการ

3. นายพรทัต 		

อมตวิวัฒน์		

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

4. นายอุทัย 		

อุทัยแสงสุข		

กรรมการ

1) ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับจรรยาบรรณ
		 ในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน เพือ่ น�ำหลักการดังกล่าวไปใช้ในการก�ำหนดระเบียบ
		 ปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
2) ก�ำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
		 ปรับปรุงตามความเหมาะสม
3) สอบทาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับของบริษทั ฯ ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
4) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
		 ที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล เพื่อน�ำเสนอ และแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัท
5) ติดตามผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีอ�ำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่
		 เกี่ยวข้องได้
7) ด�ำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการ
		 บริษัทมอบหมาย
(6) คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยเลือกจาก
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือที่ปรึกษาอิสระ
ทั้งนี้ เฉพาะแต่กรรมการลงทุนในล�ำดับที่ 1 - 5 เท่านั้นที่มสี ถานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย ส�ำหรับกรรมการลงทุน
ในล�ำดับที่ 6 - 7 มิได้มีฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

พรหมศิริ		

โดยมีการแต่งตั้ง นายธีรนันท์ ศรีหงส์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการลงทุน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมแต่ประการใด

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
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6. นายสมัชชา 			

1. นายอภิชาติ 			

จูตระกูล		

ประธาน

2. นายเศรษฐา 		

ทวีสิน		

รองประธาน

3. นายวันจักร์ 			

บุรณศิริ		

กรรมการ

4. นายอุทัย 			

อุทัยแสงสุข

กรรมการ

5. นายศุภกรณ์ 		

เวชชาชีวะ

กรรมการ

1)
		
		
		
		

ท�ำหน้าที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยมีอ�ำนาจอนุมัติ
การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่มีศักยภาพเติบโตสูง (เช่น Start-up Business) และ/หรือ
กิจการร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่ประกอบธุรกิจ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property Service Technologies) รวมถึงธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการดังกล่าว
ภายใต้วงเงินงบประมาณ ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

2) ให้ค�ำปรึกษาและเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน
3) ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการตามกลยุทธ์องค์กร โดยค�ำนึงถึงธุรกิจทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ข้อจ�ำกัดความหลากหลาย
		 และความสามารถในการขยายธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และแนวนโยบาย
		 ของคณะกรรมการบริษัท
4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าลงทุน ตลอดจนรายงานผลความคืบหน้าของการลงทุน
		 ต่อคณะกรรมการบริษัท
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่
		 เกี่ยวกับการลงทุน ตามขอบเขตอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
6) คณะกรรมการลงทุนมีอำ� นาจเชิญผูท้ เี่ กีย่ วข้องหรือผูท้ เี่ ห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชแี้ จงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้
(7) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือที่ปรึกษาอิสระ แต่มิได้มีฐานะเป็น
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด (เว้นแต่กรรมการบริหารในล�ำดับที่ 1 - 4 เท่านั้นที่มีสถานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย)
รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1.

นายอภิชาติ

จูตระกูล

ประธาน

2.

นายเศรษฐา

ทวีสิน

รองประธาน

3.

นายวันจักร์

บุรณศิริ

กรรมการ

4.

นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

กรรมการ

5.

นายฒาลิน

เอี่ยมฐิติวัฒน์

กรรมการ

6.

นายเมธา

อังวัฒนพานิช  

กรรมการ

7.

นายนพพร         

บุญถนอม

กรรมการ

รายงาน
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ตำ�แหน่ง

8.

นายภูมิภักดิ์

จุลมณีโชติ

กรรมการ

9.

นางสาววิลาสิณี

เดชอมรธัญ

กรรมการ

10.

นายสมัชชา

พรหมศิริ

กรรมการ

11.

นางสิรินทรา

มงคลนาวิน

กรรมการ

12.

นางสาววรางคณา

อัครสถาพร

กรรมการ

13.

นายชูเกียรติ

จูมทอง

กรรมการ

14.

นางสาวสุวรรณี

มหณรงค์ชัย

กรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1)
		
		
		
		

ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั ซึง่ รวมถึงการก�ำหนดแผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานหลัก
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รายละเอียดของแผนการใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับสภาพทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันภายใต้นโยบายและงบประมาณดังกล่าว ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่ก�ำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

2) ด�ำเนินกิจการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย รวมถึงการอนุมตั กิ ารด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่าง ๆ
		 ตามขอบอ�ำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
3) กลั่นกรองเรื่องใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบอ�ำนาจของตนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ การอนุมตั ดิ ำ� เนินงานของบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่าง ๆ ตามขอบอ�ำนาจทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ให้ไว้ จะต้องไม่มลี กั ษณะ
เป็นการอนุมัติรายการที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศ) ท�ำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายสินค้า หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็นต้น ซึง่ เป็นไปตามนโยบาย
หลักเกณฑ์ และงบประมาณทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้ชดั เจนแล้ว

รายงาน
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รายชื่อกรรมการ
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คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ

คณะ
กรรมการ
ลงทุน

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ

คณะ
กรรมการ
ลงทุน

คณะ
กรรมการ
บริหาร

6

นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

M

-

-

-

-

-

-

-

7

นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

M

-

M

M

-

M

-

-

8

นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

M

M

-

-

M

-

-

-

9

นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

M

M

-

M

M

C

-

-

10 นายวิชญา

จาติกวณิช

M

-

-

-

-

M

-

-

11 นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

M

-

-

-

M

M

M

M

12 นายศุภกรณ์

เวชชาชีวะ

M

-

M

-

-

-

-

-

หมายเหตุ :
			

C

หมายถึง

ประธาน

M

หมายถึง

กรรมการ

สรุปการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี 2561 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561

รายชือ่ กรรมการ

สรุปการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
คณะ
กรรมการ
คณะ
ความรับ
กรรมการ
ผิดชอบ
สรรหาและ
ต่อสังคม พิจารณาค่า
ชุมชน และ ตอบแทน
สิ่งแวดล้อม

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
คณะ
ความรับ
กรรมการ
ผิดชอบ
สรรหาและ
ต่อสังคม พิจารณาค่า
ชุมชน และ ตอบแทน
สิ่งแวดล้อม

คณะ
กรรมการ
คณะ
คณะ
คณะ
ความรั
บ
กรรมการ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
ผิดชอบ สรรหาและ
กรรมการ ตรวจสอบ ต่อสังคม พิจารณา ก�ำกับดูแล
บริษทั
กิจการ
ชุมชน ค่าตอบแทน รวม
รวม 12 ครัง้ รวม 4 ครัง้
2 ครัง้
และ
รวม 2 ครัง้
สิง่ แวดล้อม
รวม 3 ครัง้

1 นายโกวิทย์

โปษยานนท์

12/12

2 นายอภิชาติ

จูตระกูล

12/12

3 นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

12/12

4 นายเศรษฐา

ทวีสิน

8/12

คณะ
กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ
รวม 2 ครัง้

คณะ
กรรมการ
ลงทุน
รวม 2 ครัง้

2/2
4/4

1/1

2/2

2/2

2/3

1

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

C

-

-

-

-

-

-

-

5 นายวันจักร์

บุรณศิริ

12/12

2

นายอภิชาติ

จูตระกูล

M

-

-

-

-

-

C

C

6 นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

10/12

3

นายเจษฎาวัฒน์

เพรียบจริยวัฒน์

M

C

-

C

C

-

-

-

7 นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

12/12

4

นายเศรษฐา

ทวีสิน

M

-

C

-

-

-

M

M

8 นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

10/12

4/4

5

นายวันจักร์

บุรณศิริ

M

-

-

-

M

-

M

M

9 นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

11/12

4/4

2/2
2/2

3/3

2/2

2/2

2/2
1/2

2/2

2/2

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายชื่อ
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561

รายชือ่ กรรมการ

คณะ
กรรมการ
คณะ
คณะ
คณะ
ความรั
บ
กรรมการ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
ผิดชอบ สรรหาและ ก�ำกับดูแล
กรรมการ ตรวจสอบ
ต่
อสังคม พิจารณา
บริษทั
กิจการ
รวม
4
ครั
ง
้
ชุ
มชน ค่าตอบแทน รวม
รวม 12 ครัง้
2 ครัง้
และ
รวม 2 ครัง้
สิง่ แวดล้อม
รวม 3 ครัง้

10 นายวิชญา

จาติกวณิช

9/12

11 นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

8/9

12 นายศุภกรณ์

เวชชาชีวะ

7/9

เลขานุการบริษัท
คณะ
กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ
รวม 2 ครัง้

คณะ
กรรมการ
ลงทุน
รวม 2 ครัง้

1/2
2/2

2/2

2/2

คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายนพพร บุญถนอม ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลนับแต่วนั ที่ 13 สิงหาคม
2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง
ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมไปถึงรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
การประชุมผู้ถือหุ้น ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติ
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศตามข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อ - นามสกุล

นายนพพร บุญถนอม

ผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามรายชื่อที่ปรากฏในแผนผังองค์กรของบริษัทฯ และตามนิยามในประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

อายุ

54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

หลักสูตร Corporate Secretary Development Programme
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 0.06 (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�ำงาน

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

รายงาน
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รายชื่อผู้บริหาร
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2/2

ต�ำแหน่ง

นายอภิชาติ

จูตระกูล

ประธานอ�ำนวยการ

นายเศรษฐา

ทวีสิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายวันจักร์

บุรณศิริ

ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

นายฒาลิน

เอี่ยมฐิติวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

		

นายเมธา

อังวัฒนพานิช

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสรรหาที่ดินและพัฒนาธุรกิจ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นายนพพร

บุญถนอม

ประธานที่ปรึกษาอาวุโสส�ำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์

นางสาววิลาสิณี

เดชอมรธัญ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบกรุงเทพฯ โซนตะวันออกและต่างจังหวัด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
ขออนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี โดยแบ่งค่าตอบแทนออกเป็น 2 ส่วน คือ

นายสมเกียรติ

หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบกรุงเทพฯ โซนตะวันตกและต่างจังหวัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

นายทัศนิน

มหาอ�ำมาตยาธิบดี

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและสนับสนุนโครงการ

นายภูมิภักดิ์

จุลมณีโชติ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง 2 และพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

นายทวิชา

ตระกูลยิ่งยง

Chief Technology Officer

นายนพปฎล

พหลโยธิน

Chief Creative Officer

หมายเหตุ - ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แสดงไว้ใน “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนพิเศษส�ำหรับกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
(Non-executive Director) เงินเดือนส�ำหรับกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
รายงาน
ประจ�ำปี 2561
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เบี้ยประชุม

รายชื่อ

กรรมการ
บริษัท

ค่า
ตอบแทน
พิเศษ

กรรมการที่
มิได้เป็นผู้
บริหาร

		 ปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ นอกจากนี้ เพือ่ เป็นสิง่ จูงใจบุคลากรทีม่ คี วามสามารถและมีประสิทธิภาพ
		 ในการท�ำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 มีโครงการ ESOP สรุปได้ดังนี้
รายละเอียดโครงการ

เงินเดือน

เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ความรับ
ผิดชอบ
ต่อสังคม
ชุมชน
และสิ่ง
แวดล้อม

กรรมการ
กรรมการ
สรรหาและ
บริหาร
พิจารณาค่า
ความเสี่ยง
ตอบแทน

กรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ

รวม

(บาท / ปี)
1

นายโกวิทย์

โปษยานนท์

240,000

1,500,000

-

-

-

-

-

1,740,000

2

นายอภิชาติ

จูตระกูล

240,000

-

-

-

-

-

-

240,000

3

นายเจษฎาวัฒน์

เพรียบจริยวัฒน์

240,000

1,200,000

600,000

20,000

40,000

40,000

-

2,140,000

4

นายเศรษฐา

ทวีสิน

240,000

-

-

60,000

-

-

-

300,000

5

นายวันจักร์

บุรณศิริ

240,000

-

-

-

-

40,000

-

280,000

6

นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

240,000

1,200,000

-

-

-

-

-

1,440,000

7

นายพรทัต

อมตวิวัฒน์

240,000

1,200,000

-

60,000

40,000

-

40,000

1,580,000

8

นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

240,000

1,200,000

360,000

-

-

40,000

-

1,840,000

9

นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

240,000

1,200,000

360,000

-

40,000

40,000

40,000

1,920,000

10 นายวิชญา

จาติกวณิช

240,000

1,200,000

-

-

-

-

40,000

1,480,000

11 นายอุทัย

อุทัยแสงสุข

240,000

-

-

-

-

40,000

40,000

320,000

12 นายศุภกรณ์

เวชชาชีวะ

240,000

-

-

40,000

-

-

-

280,000

รวม

12,960,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในรอบปี 2561 บริษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กบั ผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 18 ราย (รวมผูบ้ ริหาร
ที่ขอลาออกในระหว่างปี) รวมทั้งสิ้น 193.14 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

• โครงการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
		 และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โครงการ ESOP)
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		 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและ
		 พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ (โครงการ ESOP) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้กรรมการและพนักงาน
		 มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงานในการ

ESOP # 7

จ�ำนวนที่เสนอขาย

300,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขาย

0 บาท

อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

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

อัตราการใช้สิทธิ

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ

2.50 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันท�ำการสุดท้ายของทุกเดือนปฏิทินตลอดอายุของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
ปีที่ 1 ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญได้ในจ�ำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1
อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 2 ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญได้ในจ�ำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 2
อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 3 ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญได้ในจ�ำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3
อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 4 ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญได้ในจ�ำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4
อยู่เท่าใด ให้สามารถน�ำไปใช้สิทธิได้ในปีถัด ๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
ปีที่ 5 ผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญได้ในจ�ำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ

		 ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ได้รับจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 และ
		 ไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดที่ได้รับจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 เกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ
• เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการ ยกเว้นในส่วนของกรรมการและผู้บริหารที่มี
		 ฐานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ ด้วย โดยในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้บันทึกเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับบุคคล
		 ดังกล่าว รวม 18 ราย (รวมผู้บริหารที่ขอลาออกในระหว่างปี) รวมทั้งสิ้น 8.0348 ล้านบาท

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มีดังนี้
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บุคลากร

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 1,848 คน (เฉพาะบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยในปี
2561 บริษัทฯ ได้บันทึกผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,716.65 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

แสนสิริเชื่อว่ารากฐานส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือ ทรัพยากรบุคคล ดังนั้น แสนสิริจึงพัฒนากลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกกระบวนการ ตัง้ แต่การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
การพัฒนาพนักงาน การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� และการรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์กร เพือ่ ให้พนักงานท�ำงานกับแสนสิรอิ ย่างมีความสุข
และก่อให้เกิดประสิทธิผลจากการท�ำงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�ำงาน และน�ำข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน
มาวิเคราะห์เพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ มีรายละเอียดทีส่ ำ� คัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ส�ำนักบริหาร
สายงานปฏิบัติการ
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายควบคุมคุณภาพและสนับสนุนโครงการ
ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แนวสูง
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แนวราบ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส�ำนักงาน
ฝ่ายวิจัยและพัฒนากลยุทธ์
ส�ำนักกฎหมาย
ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
สายงานการเงินและพัฒนาธุรกิจใหม่
สายงานพัฒนาโครงการแนวสูง
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายประมาณราคา
ฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ
ฝ่ายโฮมแคร์แนวราบ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์โครงการ
สายงานพัฒนาโครงการแนวราบ
สายงานการตลาดองค์กรและธุรกิจดิจิตอล
ฝ่ายสรรหาที่ดินและพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายครีเอทีฟ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ฝ่ายบริหารอาคารทีพ่ กั อาศัย (บ้านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์)
ฝ่ายพัฒนางานบริการ

10
3
1
47
45
21
39
68
87
17
22
50
67
17
228
49
14
18
20
91
43
3
719
101
11
6
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22
9
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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
•
		
		
		
		
		

โครงการน�ำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร (Employer Branding) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและน�ำเสนอภาพลักษณ์
ทีด่ ขี ององค์กร รวมทัง้ สือ่ สารถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศในการท�ำงาน
เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายได้รบั ทราบข้อมูลผ่านหลายช่องทาง อาทิ Career Roadshow การร่วมงาน Job Fair ซึง่ การ
ประชาสัมพันธ์ดำ� เนินการทัง้ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับสถาบันการศึกษา เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูท้ สี่ นใจสมัคร
เข้าร่วมงานกับองค์กร มีการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับ
องค์กร พร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแสนสิริ

•
		
		
		

โครงการทวิภาคี การท�ำโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้นิสิต/นักศึกษามีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศของ
การท�ำงานจริง โดยมีคณาจารย์และพนักงานแสนสิริเป็นผู้ดูแล ให้ค�ำปรึกษา นิสิต/นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
จากการได้เข้ามาท�ำงานในสถานทีจ่ ริง ในขณะเดียวกันสามารถช่วยเพิม่ โอกาสในการสรรหากลุม่ คนทีม่ ศี กั ยภาพสูง
(High Calibre) เข้ามาร่วมงานกับแสนสิริ

2. การบริหารผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัลและการชื่นชมพนักงาน (Performance Management and Reward
and Recognition)
แสนสิ ริ พัฒ นาระบบการบริ หารผลการปฏิ บัติง านแบบองค์ ร วม ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายผ่ า นระบบดั ชนี ชี้ วั ด
ผลการด�ำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicator) เพือ่ ให้การประเมินผลการปฏิบตั งิ านมีความยุตธิ รรม ชัดเจน
เป็นทีย่ อมรับ การประเมินผลย้อนกลับระหว่างการท�ำงานในแต่ละปี (Performance Review) ซึง่ ท�ำให้พนักงานสามารถ
พัฒนาผลงานของตนเองได้ในช่วงก่อนที่จะถึงการประเมินผลงานประจ�ำปี การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพือ่ ให้
พนักงานได้ทราบจุดที่ตนเองต้องพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงานต่อไป นอกจากการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินด้วยผลงานตามตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานแล้ว
การประเมินพฤติกรรมของพนักงานนับเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญเช่นกัน โดยทางบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำโครงการเพือ่
ส่งเสริมการบริหารผลการปฏิบัติงาน อาทิ
•
		
		
		

การจัดท�ำระบบการประเมินผลงานพนักงานโดยใช้ระบบตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน (KPI: Key Performance
Indicator) เพื่อให้การประเมินผลงานเป็นไปอย่างยุติธรรม มีความโปร่งใส ชัดเจน เกิดการพูดคุยกันระหว่าง
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดท�ำคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง ท�ำให้การประเมินผลของพนักงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

• การมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการปรับต�ำแหน่งโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อยกย่องและชื่นชมพนักงาน รวมทั้งมี
		 กิจกรรมให้เพื่อนพนักงานในองค์กรได้ร่วมแสดงความยินดี ด้วยวิธีการส่งข้อความผ่าน E-Card และ Online
		 Board เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่พนักงานอีกทางหนึ่ง
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• การส�ำรวจผลตอบแทน (Salary Survey) การส�ำรวจและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร (Salary
		 Structure) ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจว่า
		 ผลตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร สามารถแข่งขันกับตลาดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้

• โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เป็นโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้พนักงานทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการท�ำงาน
		 ได้เข้ารับการอบรมภาษาจากสถาบันภายนอกทีม่ ชี อื่ เสียงและได้รบั การรับรองมาตรฐาน โดยบริษทั ฯ เป็นผูส้ นับสนุน
		 ในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด จนถึงระดับการเรียนที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้

•
		
		
		

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Way of Working) ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานขององค์กร
ตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้า การใส่ใจคุณภาพของสินค้าและการบริการทุกขั้นตอน การค�ำนึงถึงผลลัพธ์ใน
การท�ำงาน การคิดสิ่งใหม่ การมุ่งสู่เป้าหมาย อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญในเรื่อง ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่องาน และ
ต่อองค์กรด้วย

• โครงการสัมมนา ดูงานนอกสถานที่ แสนสิรเิ ชือ่ ว่าการพัฒนาพนักงานไม่จำ� กัดอยูเ่ พียงแค่การเรียนรูภ้ ายในห้องเรียน
		 หรือการสอนงานภายในองค์กร ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนทักษะ ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ จึงจัดให้มกี ารสัมมนา
		 และดูงานนอกสถานที่รวมถึงการดูงานต่างประเทศ

•
		
		
		

โครงการสร้างแบรนด์ภายในอย่างใส่ใจคนของแบรนด์ (Employee Branding) เป็นโครงการทีใ่ ห้ความรูแ้ ละสร้าง
ความตระหนักต่อพนักงานในความส�ำคัญของการเป็นตัวแทนขององค์กร (Brand Ambassador) โดยเสริมสร้าง
บุคลิกลักษณะของพนักงานให้มีความโดดเด่นเฉพาะ (Good Looking and Good Personality) สามารถสร้าง
ความประทับใจให้ลูกค้าและสร้างสรรค์การบริการที่เป็นเลิศ

แสนสิริมุ่งมั่นที่จะสร้างพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องพัฒนาในหลายด้านควบคู่กันไป ได้แก่ การพัฒนาพนักงานให้มี
พฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการท�ำงานหรือบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ
และการพัฒนาทักษะความรูใ้ หม่ ๆ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนก้าวทันต่อความเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง นอกเหนือจากการ
พัฒนาพนักงานภายในองค์กรแล้ว แสนสิริยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากลุ่มเยาวชนในประเทศ โดยใช้ความรู้
ของพนักงานขององค์กร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบ การตลาด การบริหารจัดการ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ตอ่ กลุม่ นิสติ /นักศึกษา อันเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติในอนาคตผ่านการท�ำ
โครงการต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามีการด�ำเนินการ ดังนี้
โครงการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร
•
		
		
		

โครงการ Sansiri Passport เป็นโครงการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ดูแลพนักงานใหม่เป็นระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั เริม่ งาน
จนถึงระยะทดลองงาน เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ความรูใ้ นการท�ำงาน เสริมสร้างทักษะ สร้างความมัน่ ใจให้พนักงานใหม่
ที่จะได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยงและทีมงาน มีที่ปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไป และยังมีการติดตามผลเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

• โครงการเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (Development Roadmap) เป็นการจัดท�ำแผนพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
		 ในแต่ละต�ำแหน่ง (Training Roadmap) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงาน ให้สามารถท�ำงานได้
		 ตามความคาดหวังของแต่ละต�ำแหน่งงาน
การพัฒนาผูน้ ำ� (Leadership Development) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยจะมี
การสร้ า งผู ้ น� ำ ในทุ ก ระดั บ (Leadership Pipeline) ตั้ ง แต่ ก ลุ ่ ม คนที่ มี ศั ก ยภาพสู ง (High-Potential
Development) จนถึงการเตรียมพร้อมในการเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession
Management) เพื่อให้ธุรกิจขององค์กรด�ำเนินต่อไปได้ในระยะยาว รวมถึงรองรับกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

•
		
		
		
		

โครงการ MDP (Management Development Programme) เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร
ระดับกลางขึน้ ไป ได้รบั ความรูเ้ พือ่ ใช้ในการบริหารงาน บริหารคน และบริหารทีมงาน รวมถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์
ในด้านธุรกิจขององค์กร โดยองค์กรได้ให้สถาบันชั้นน�ำมาออกแบบและจัดโปรแกรมเฉพาะภายในองค์กร และเชิญ
วิทยากรซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ตรงในด้านการบริหาร มาให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหารระดับกลางให้มคี วามพร้อม
ในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

•
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โครงการพัฒนาเยาวชนของประเทศ
• โครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เข้ามาฝึกงานในสถานที่ท�ำงานจริงของ
		 องค์กร โดยมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญของแสนสิริเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกงาน มีการปฐมนิเทศ
		 และการดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการท�ำงานให้แก่นิสิต/นักศึกษา
•
		
		
		

โครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การให้ความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต/นักศึกษา ผ่านการเป็น
วิทยากรเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ณ สถานศึกษา การให้โจทย์และช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิต/นักศึกษาในการท�ำ
โครงการ รวมถึงการจัดกิจกรรมการประกวดเพือ่ เปิดโอกาสให้นสิ ติ /นักศึกษาได้สง่ ผลงานเข้าร่วมแข่งขัน และมีการ
มอบรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิต/นักศึกษา ในการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นต่อไปในอนาคต

4. การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และความสุขในการท�ำงานของพนักงาน น�ำมาซึ่งผลดีในหลาย ๆ ด้านของธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอัตราการลาออกของพนักงาน การสร้างผลิตภาพที่สูงขึ้น และการมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน
และการบริการลูกค้า แสนสิริมีการประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรดังนี้
•
		
		
		

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

• โครงการ Good Life เพือ่ สร้างองค์กรแห่งความสุข โดยมีการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม มีความสุข
		 ในการท�ำงานร่วมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน
• โครงการสร้างสรรค์กจิ กรรม เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการจัดกิจกรรมให้กบั พนักงานในองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงาน
		 ได้พบปะท�ำความรู้จักกัน ท�ำกิจกรรมด้วยกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
• โครงการเยีย่ มเพือ่ น เยือนไซต์ ในปีทผี่ า่ นมามีการจัดกิจกรรมนีข้ นึ้ เพือ่ ให้พนักงานจากส่วนกลางได้พบปะกับพนักงาน
		 ที่ประจ�ำในโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสื่อสารนโยบาย พันธกิจ สวัสดิการ และท�ำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
		 ร่วมกัน
5. การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Digital HR)
โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของแสนสิริได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ จึงได้น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท�ำงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกสบายของพนักงาน ทัง้ ทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นส�ำนักงานและโครงการทัว่ ประเทศ บริษทั ฯ มีเป้าหมายส�ำคัญในการน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลพนักงาน และข้อมูลทีส่ ามารถตอบสนองกลุม่ พนักงานทีม่ คี วามต้องการหลากหลาย รวมไปถึง
การลดขั้นตอนการท�ำงานน�ำไปสู่ลดการใช้ทรัพยากรขององค์กร เช่น กระดาษหรือการจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น ทั้งนี้
ในปีที่ผ่านมามีการด�ำเนินการ ดังนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

3. การพัฒนาพนักงาน (People Development)

• โครงการบริหารองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
		 การเรียนรูข้ องพนักงาน โดยมีองค์ความรูต้ า่ ง ๆ ทัง้ จากภายในและภายนอกทีจ่ ดั เก็บรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพือ่ เป็น
		 ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ Siriintranet
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•
		
		
		
		

การพัฒนาระบบ E-Service เพื่อให้พนักงานได้ท�ำงานผ่านระบบได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการด้านบุคคลให้แก่พนักงาน โดยระบบที่องค์กรพัฒนาขึ้นได้ค�ำนึงถึงความง่ายใน
การใช้งานต่อผู้ใช้งานในทุกระดับ (User-Friendly) การใช้งานที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต การลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้กระดาษในกระบวนการ (Paperless) รวมถึงการประหยัดต้นทุนใน
การท�ำงานได้สูงที่สุด

• โครงการ Digital HR การพัฒนาระบบที่ช่วยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลครบวงจร ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
		 พนักงาน จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูแลพนักงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (อายุ 83 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบนั

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

19 พฤศจิกายน 2542

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

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

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ �ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ปัจจุบัน :

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน :

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)

2544 - 2559 :

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)

2542 - 2559 :

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

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

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปัจจุบัน :

กรรมการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปัจจุบัน :

นายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์

ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท กรุ๊ป สามสิบ จ�ำกัด

2550 - 2557 :

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
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นายอภิชาติ จูตระกูล (อายุ 58 ปี)
-

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานอ�ำนวยการ
ประธานกรรมการลงทุน

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

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2538

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

เป็นลูกพีล่ กู น้องของ นายเศรษฐา ทวีสนิ นายวันจักร์ บุรณศิริ และนายวิชญา จาติกวณิช

2545 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

2545 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

1) ตนเอง

274,400,000 หุ้น

298,400,000 หุ้น

24,000,000 หุ้น

2543 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2541 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2533 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

ก.พ. - มิ.ย. 2561 :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

2552 - พ.ค. 2560 :

กรรมการ

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ส.ค. - ต.ค. 2559 :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ�ำกัด

มี.ค. - ส.ค. 2559 :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ�ำกัด

2549 - 2559 :

กรรมการ

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด

2551 - 2558 :

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด

มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ�ำกัด

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ปารณัท จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน :
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายอภิชาติ จูตระกูล (อายุ 58 ปี)

105

นายเศรษฐา ทวีสิน (อายุ 57 ปี)
-

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
กรรมการผู้จัดการ
รองประธานกรรมการลงทุน
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

2551 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

2549 - 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

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2538

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน)
Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จูตระกูล และ นายวันจักร์ บุรณศิริ

2543 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

2541 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

1) ตนเอง

658,799,534 หุ้น

658,799,534 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2533 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ก.พ. - มิ.ย. 2561 :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

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 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

2552 - ปัจจุบัน :

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ�ำกัด

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ�ำกัด

ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด

มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ�ำกัด

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ปารณัท จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ 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

106

นายวันจักร์ บุรณศิริ (อายุ 53 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

-

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2538

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จูตระกูล และ นายเศรษฐา ทวีสิน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายเศรษฐา ทวีสิน (อายุ 57 ปี)
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สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

นายวันจักร์ บุรณศิริ (อายุ 53 ปี)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

2541 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

1) ตนเอง

510,469,201 หุ้น

515,469,201 หุ้น

5,000,000 หุ้น

2533 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

2) คู่สมรส

3,111,397 หุ้น

3,111,397 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

ก.พ. - มิ.ย. 2561 :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

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 - 2555 :

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ�ำกัด

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ�ำกัด

ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด

มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ�ำกัด

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ปารณัท จ�ำกัด

ก.พ. 2560 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ 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

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

2545 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

2545 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

2543 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด
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นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ (อายุ 62 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบนั

-

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

13 มิถุนายน 2551

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Programme (DAP)
Director Certification Programme (DCP)
Audit Committee Programme (ACP)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
Role of the Chairman Programme (RCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

3,000,000 หุ้น

3,000,000 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายวันจักร์ บุรณศิริ (อายุ 53 ปี)
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นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ (อายุ 62 ปี)

นายพรทัต อมตวิวัฒน์ (อายุ 49 ปี)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
2556 - ปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

-

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

13 มิถุนายน 2551

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
2553 - 2555 :

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)

2551 - 2554 :

กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายธงชัย จิรอลงกรณ์ (อายุ 59 ปี)

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

20 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

1,000,000 หุ้น

ไม่มี

-1,000,000 หุ้น

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

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 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

3,169,802 หุ้น

3,169,802 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท แบล็ค บูล สปอร์ตส์ จ�ำกัด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2550 - ปัจจุบัน :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

2558 - 2560 :

กรรมการ

บริษัท โดนาโค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

2555 - 2557 :

กรรมการ

บริษัท บียอนด์ กรีน จ�ำกัด

2551 - 2554 :

กรรมการ

บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน :

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

2539 - ปัจจุบัน :

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนบุรีค้ารถยนต์ จ�ำกัด

2537 - ปัจจุบัน :

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จ�ำกัด

2530 - ปัจจุบัน :

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จ�ำกัด

110

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

111

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (อายุ 58 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

16 ตุลาคม 2557

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

39,448 หุ้น

39,448 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26
- Director Certification Programme (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
2558 - ปัจจุบัน :

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาโน อีทเทอรี่ จ�ำกัด

2554 - ปัจจุบัน :

ประธานกรรมการ

บริษัท ฮิลโก้ โกลบอล เอเซีย จ�ำกัด

2541 - ปัจจุบัน :

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ประภาวสุ จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (อายุ 58 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบนั

-

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

27 กรกฎาคม 2558

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

112

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ  
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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)

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)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
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

2554 - ปัจจุบัน :

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

2543 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จ�ำกัด

2555 - 2560 :

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จ�ำกัด

2558 - 2559 :

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จ�ำกัด

2554 - 2559 :

คณะกรรมการผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

2556 - 2557 :

กรรมการ

บริษัท ชลกิจสากล จ�ำกัด

2542 - 2557 :

กรรมการ

บริษัท โรงโม่หินดวงตะวัน จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายศุภนิจ จัยวัฒน์ (อายุ 58 ปี)
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นายวิชญา จาติกวณิช (อายุ 54 ปี)

2542 - 2553 :

กรรมการ

บริษัท โรงโม่หินพงษ์เทวินทร์ จ�ำกัด

2547 - 2552 :

กรรมการ

บริษัท ฉัตรเฉียบ จ�ำกัด

2545 - 2552 :

กรรมการ

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

2540 - 2550 :

กรรมการ

2553 - 2559 :

รองกรรมการผู้จัดการ

นายอุทัย อุทัยแสงสุข (อายุ 50 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

-

บริษทั เยนเนอรัล อาร์คเิ ตกเชอรัล พรีคาสท์ คอนกรีต จ�ำกัด

นายวิชญา จาติกวณิช (อายุ 54 ปี)

กรรมการ
ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

28 พฤษภาคม 2561

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

29 เมษายน 2559

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Middle Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

1) ตนเอง

20,174,118 หุ้น

21,174,118 หุ้น

1,000,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จูตระกูล

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ�ำกัด

2557 - ปัจจุบัน :

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด

2540 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ปรินดา จ�ำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด

2552 - 2558 :

ที่ปรึกษา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จ�ำกัด

มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สินเสือป่า จ�ำกัด

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

2542 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟรา จ�ำกัด

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์ จ�ำกัด
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (อายุ 58 ปี)
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นายอุทัย อุทัยแสงสุข (อายุ 50 ปี)

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค วัน 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

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2557 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ปารณัท จ�ำกัด

2554 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จ�ำกัด

2551 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

2549 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

2549 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด

2547 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด

2547 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ 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 พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

2558 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

2558 - ปัจจุบัน :

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ (อายุ 51 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

-

วันทีจ่ ดทะเบียนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ

28 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาตรี (Bachelor of Arts (Honours) International Relations)
Cambridge University ประเทศอังกฤษ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

กรรมการ

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

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
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กรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
กรรมการลงทุน
ที่ปรึกษา คณะบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายอุทัย อุทัยแสงสุข (อายุ 50 ปี)
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นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ (อายุ 51 ปี)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2553 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2551 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

2549 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2549 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

2552 - 2559 :

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท บางกอก โพสต์ จ�ำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
2560 - ปัจจุบัน :
2553 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

นายเมธา อังวัฒนพานิช (อายุ 51 ปี)

Standard International LLC.

ประธานกรรมการ

บริษัท โพสต์ นิวส์ จ�ำกัด

นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ (อายุ 57 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบนั

- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสรรหาที่ดินและพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

- 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

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

1) ตนเอง

7,000,092 หุ้น

8,500,092 หุ้น

1,500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1) ตนเอง

22,666,600 หุ้น

22,666,600 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน :
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กรรมการ

บริษัท ปารณัท จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2552 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ (อายุ 57 ปี)
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นายนพพร บุญถนอม (อายุ 54 ปี)

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

- ประธานที่ปรึกษาอาวุโสส�ำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์
- กรรมการบริหาร
- เลขานุการบริษทั

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ปารณัท จ�ำกัด

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ก.พ. 2560 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จ�ำกัด

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2559 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

2) คู่สมรส

8,536,220 หุ้น

8,536,220 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2559 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

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

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ�ำกัด

2559 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด

2559 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด

2558 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จ�ำกัด

2558 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ�ำกัด

2558 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

2558 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด

2558 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์ จ�ำกัด

2558 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด

2558 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

พ.ย. 2560 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จ�ำกัด

2558 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

ส.ค. 2560 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค วัน 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

120

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายนพพร บุญถนอม (อายุ 54 ปี)

121

นายสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ (อายุ 55 ปี)

2558 -  ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบกรุงเทพฯ โซนตะวันตกและต่างจังหวัด

2557 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

2552 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

2551 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

2549 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

2533 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

ไม่มี

นางสาววิลาสิณี เดชอมรธัญ (อายุ 47 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบนั

- รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบกรุงเทพฯ โซนตะวันออกและต่างจังหวัด
- กรรมการบริหาร

นายทัศนิน มหาอ�ำมาตยาธิบดี (อายุ 55 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบนั

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและสนับสนุนโครงการ

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

ไม่มี

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายนพพร บุญถนอม (อายุ 54 ปี)

123

นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ (อายุ 43 ปี)

นายทวิชา ตระกูลยิ่งยง (อายุ 45 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบนั

Chief Technology Officer

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

ปริญญาเอก สาขา Information Technology มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง 2 และพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

2558 - 2559 :

Group Director BPI & IT

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ำกัด (มหาชน)

2558 :

Group Director - IT

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

2556 - 2558 :

Head of IT Service Delivery

เทสโก้ โลตัส (ประเทศไทย)

2556 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2550 - 2556 :

Assistant Vice President, Office of IT

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ�ำกัด

2556 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ�ำกัด

2553 - 2560 :

กรรมการ

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จ�ำกัด

2552 - ก.พ. 2560 :  

กรรมการ

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

2557 - 2559 :

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2554 - 2556 :

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

2554 - 2556 :

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน :
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นางสิรินทรา มงคลนาวิน (อายุ 46 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบนั

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
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นางสาววรางคณา อัครสถาพร (อายุ 41 ปี)

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

ไม่มี

นายสมัชชา พรหมศิริ (อายุ 45 ปี)
- Chief of Staff
- กรรมการบริหาร

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและพัฒนาธุรกิจใหม่
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

ปริญญาโท (การจัดการนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

3,009,395 หุ้น

3,009,395 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
กรรมการ

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

2557 - ปัจจุบัน :

กรรมการ

บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน :

126

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

นายนพปฎล พหลโยธิน (อายุ 52 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบนั

Chief Creative Officer

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

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

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นางสิรินทรา มงคลนาวิน (อายุ 46 ปี)
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นายนพปฎล พหลโยธิน (อายุ 52 ปี)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย (อายุ 43 ปี)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่
2558 - ปัจจุบัน :

Company Director

บริษัท อู้ พหลโยธิน สตูดิโอ จ�ำกัด

2556 - 2561 :

Creative Director

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จ�ำกัด (จิม ทอมป์สัน)

ผู้บริหารสายงานบริหารสินทรัพย์และธุรกิจใหม่
ผู้บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนากลยุทธ์
กรรมการบริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

3,400,000 หุ้น

3,400,000 หุ้น

ไม่เปลี่ยนแปลง

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

นายชูเกียรติ จูมทอง (อายุ 51 ปี)
ต�ำแหน่งปัจจุบนั

ต�ำแหน่งปัจจุบนั

-

- ผู้บริหารสายงานบริหารอาคาร
- กรรมการบริหาร

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด/ประวัตกิ ารอบรม

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ า่ นมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง (เพิม่ /ลด)

1) ตนเอง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2) คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน/องค์กรอืน่

ไม่มี

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
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รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ

129

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

บจ. อาณาวรรธน์
-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. พิวรรธนา

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้
-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. แสนสิริ ไชน่า
-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. ปภานัน
-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ
-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

บจ. ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา
-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง
-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. ปารณัท
-

-

-

-

-

D

D

D

-

D = กรรมการ

บจ. จิรภาส เรียลตี้
-

บจ. สิริ เวนเจอร์ส

BS9 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด
NV = บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด
BS11 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด
BS12 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด
BS13 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จ�ำกัด
BS14 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด
BS15 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด
BS16 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

D

D

D

-

บจ. เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์

BS1 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
BS2 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
BS3 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
BS4 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟว์ จ�ำกัด
BS5 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด
BS6 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด
BS7 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด
BS8 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ

-

D

-

-

D, XO
D

D

D

D

-

บจ. ชนชัย
D

D

D

X

บจ. สิริ สมาร์ท วัน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เอี่ยมฐิติวัฒน์
อุทัยแสงสุข
อังวัฒนพานิช
บุญถนอม
จุลมณีโชติ
เดชอมรธัญ
มหาอ�ำมาตยาธิบดี
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

11 นายฒาลิน
12 นายอุทัย
13 นายเมธา
14 นายนพพร
15 นายภูมิภักดิ์
16 นางสาววิลาสิณี
17 นายทัศนิน
18 นายสมเกียรติ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

จาติกวณิช

10 นายวิชญา

รายชื่อ

บมจ. แสนสิริ
บจ. ชนชัย
-

-

-

-

D

-

-

D

-

บจ. อาณาวรรธน์
-

-

-

-

D

D

D

D

-

-

-

-

-

D

D

-

D

-

บจ. พิวรรธนา

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้
-

-

-

-

D

-

D

D

-

บจ. แสนสิริ ไชน่า
-

-

-

-

D

-

D

D

-

บจ. ปภานัน
-

-

-

-

-

D

D

-

-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
-

-

-

D

-

-

D

-

-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ
-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

บจ. ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา
-

-

-

-

D

-

D

-

-

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง
-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

D

-

-

-

-

D

-

D

D

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D = กรรมการ

บจ. จิรภาส เรียลตี้
-

บจ. ปารณัท

BS9 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด
NV = บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด
BS11 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด
BS12 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด
BS13 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จ�ำกัด
BS14 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด
BS15 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด
BS16 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

D

-

D

D

-

บจ. เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์
BS1 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
BS2 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
BS3 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
BS4 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟว์ จ�ำกัด
BS5 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด
BS6 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด
BS7 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด
BS8 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ

-

-

-

-

-

-

D

-

D

บริษัทย่อย

บจ. สิริ เวนเจอร์ส

บจ. สิริ สมาร์ท วัน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

D

D

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

O = กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

D

-

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

BS17 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด
BS18 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด
BS19 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด
BS20 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด
BS21 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด
BS22 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด
BS23 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จ�ำกัด
BS24 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์ จ�ำกัด

D

-

D

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

O = กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

D

D

D

-

BS17 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด
BS18 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด
BS19 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด
BS20 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด
BS21 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด
BS22 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด
BS23 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จ�ำกัด
BS24 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์ จ�ำกัด

D

D

D

-

บจ. สิริ สมาร์ท ทู

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นายโกวิทย์

1

รายชื่อ

บริษัทย่อย

บจ. สิริ สมาร์ท ทู

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บจ. สิริ สมาร์ท ทรี
บจ. สิริ สมาร์ท ทรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัทร่วมทุนกับ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
(50:50)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

D

D

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

-

-

-

-

D

-

D

-

-

BS25 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จ�ำกัด
SP3 = บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัทร่วมทุนกับ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
(50:50)

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

BS25 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จ�ำกัด
SP3 = บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ. คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์)
บจ. คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์)

บจ. สิริ สมาร์ท โฟร์
บจ. สิริ สมาร์ท โฟร์

บจ. สิริ ทีเค วัน
บจ. สิริ ทีเค วัน

บจ. สิริพัฒน์ โฟร์
บจ. สิริพัฒน์ โฟร์

บจ. สิริ ทีเค ทู
บจ. สิริ ทีเค ทู

บจ. สิริพัฒน์ ไฟฟ์
บจ. สิริพัฒน์ ไฟฟ์

บจ. สิริ ทีเค ทรี
บจ. สิริ ทีเค ทรี

บจ. คิวที ไลฟ์ไสตล์
บจ. คิวที ไลฟ์ไสตล์

บจ. สิริ ทีเค โฟร์
บจ. สิริ ทีเค โฟร์

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้
บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

BS1, BS2, BS3, BS4, BS5,
BS6, BS7, BS8, BS9, NV,
BS11, BS12, BS13, BS14,
BS15, BS16, BS17, BS18,
BS19, BS20, BS21, BS22,
BS23, BS24, BS25 และ SP3
BS1, BS2, BS3, BS4, BS5,
BS6, BS7, BS8, BS9, NV,
BS11, BS12, BS13, BS14,
BS15, BS16, BS17, BS18,
BS19, BS20, BS21, BS22,
BS23, BS24, BS25 และ SP3

130
131

พรหมศิริ
อัครสถาพร
ตระกูลยิ่งยง
พหลโยธิน
เวชชาชีวะ
จูมทอง
มหณรงค์ชัย

20 นายสมัชชา
21 นางสาววรางคณา
22 นายทวิชา
23 นายนพปฎล
24 นายศุภกรณ์
25 นายชูเกียรติ
26 นางสาวสุวรรณี

-

-

บจ. พิวรรธนา
-

บจ. อาณาวรรธน์
-

บจ. ชนชัย
-

-

-

-

-

-

-

-

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้

นายนพพร
นายอุทัย
นายเมธา
นางโอบอุ้ม
นายภูมิภักดิ์

5
6
7
8
9

จุลมณีโชติ

จูตระกูล

อังวัฒนพานิช

อุทัยแสงสุข

บุญถนอม

เอี่ยมฐิติวัฒน์

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ศิริรัตน์

นายฒาลิน

4

บุรณศิริ

11 นายชาญ

นายวันจักร์

3

ทวีสิน

วงศ์อนันต์กุล

นายเศรษฐา

2

จูตระกูล

10 นางนิรดา

นายอภิชาติ

1

รายชื่อ

บจ. ปภานัน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์
-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ
-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ. ปารณัท
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

บจ. สิริ เวนเจอร์ส
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ. สิริพัฒน์ ไฟฟ์

O = กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

บจ. สิริ สมาร์ท ทู
-

-

-

บจ. สิริ สมาร์ท ทรี

-

บจ. คิวที ไลฟ์ไสตล์
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

BS17 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด
BS18 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด
BS19 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด
BS20 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด
BS21 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด
BS22 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด
BS23 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จ�ำกัด
BS24 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์ จ�ำกัด

บจ. สิริ สมาร์ท วัน
-

D
-

D
-

D
-

D
-

-

-

-

-

บริษัทร่วมทุนกับ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป
(50:50)
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หมายเหตุ D = กรรมการ

-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

-

1

บจ. ชนชัย

-

2

บจ. อาณาวรรธน์

-

3

บจ. พิวรรธนา

-

4

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้

D

5

บจ. แสนสิริ ไชน่า

D

6

บจ. เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์

D

7

บจ. ปภานัน

D

8

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

D

9

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ

-

10

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

D

11

บจ. ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา

D

12

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง

D

13

บจ. จิรภาส เรียลตี้
D

14

บจ. ปารณัท
D

15

บจ. สิริ เวนเจอร์ส
D

16

บจ. สิริ สมาร์ท วัน
D

17

บจ. สิริ สมาร์ท ทู
D

18

บจ. สิริ สมาร์ท ทรี
D

19

บจ. สิริ สมาร์ท โฟร์
D

20

บจ. สิริพัฒน์ โฟร์
D

21

บจ. สิริพัฒน์ ไฟฟ์
D

22

บจ. คิวที ไลฟ์สไตล์
D

23

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้
D

24

บจ. คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์)
D

25

บจ. สิริ ทีเค วัน
D

28

27

26

บจ. สิริ ทีเค ทู

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

BS25 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จ�ำกัด
SP3 = บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

-

บจ. คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์)

บจ. สิริ ทีเค ทรี

บริษัทย่อย

BS9 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด
NV = บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด
BS11 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด
BS12 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด
BS13 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จ�ำกัด
BS14 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด
BS15 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด
BS16 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

D = กรรมการ

-

-

บจ. ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา

-

-

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง

-

บจ. จิรภาส เรียลตี้

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ. เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์

BS1 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด
BS2 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด
BS3 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด
BS4 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟว์ จ�ำกัด
BS5 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด
BS6 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด
BS7 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด
BS8 = บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ

-

-

D

-

-

-

-

บจ. แสนสิริ ไชน่า

-

บจ. สิริ สมาร์ท โฟร์

บมจ. แสนสิริ
-

บจ. สิริ ทีเค วัน

บจ. สิริ ทีเค โฟร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

มงคลนาวิน

19 นางสิรินทรา

รายชื่อ

บจ. สิริพัฒน์ โฟร์

บริษัทย่อย

บจ. สิริ ทีเค ทู

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บจ. สิริ ทีเค ทรี

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บจ. สิริ ทีเค โฟร์

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

BS1, BS2, BS3, BS4, BS5,
BS6, BS7, BS8, BS9, NV,
BS11, BS12, BS13, BS14,
BS15, BS16, BS17, BS18,
BS19, BS20, BS21, BS22,
BS23, BS24, BS25 และ SP3

132
133

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

-

D

-

D
D
-

(ก)

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส ซึ่งรวม
ไปถึงสิทธิทผี่ ถู้ อื หุน้ พึงมีพงึ ได้รบั หรือเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียง
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการได้รบั เงินปันผล การลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็นต้น พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์กรณีกำ� หนดให้เรือ่ งส�ำคัญใดต้องผ่านการพิจารณา และ/หรือ การอนุมตั ขิ องผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั
จะดูแลให้เรื่องส�ำคัญดังกล่าวถูกบรรจุไว้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(ข)

บริษทั ฯ มีการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบให้แก่ผถู้ อื หุน้
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม) ซึ่งในหนังสือนัดประชุมดังกล่าว
จะแจ้งรายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจน
ข้อมูลที่ส�ำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ
รวมไปถึงการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารด้วย

(ค)

ประธานในทีป่ ระชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดย
ในระหว่างการประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความเห็นและซักถามต่อทีป่ ระชุมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่

(ง)

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น) จะเข้าร่วมประชุม
และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

(จ)

บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

21 นายชินจิ

สุยะมะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D
D
20 นายโยอิชิโร

ซะคาอิ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

19 นายอนุกูล

รัฐพิทักษ์สันติ

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D
18 นายปิติ

จารุก�ำจร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D
D
อัครสถาพร
17 นางสาววรางคณา

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรณสูต
16 นายช่วงระวี

กรรณสูต
15 นางสาววิวรรณ

-

-

-

-

-

-

D
-

-

D

-

-

-

D

D
-

-

พรหมศิริ
14 นายสมัชชา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 นางสาวณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร

อาชาเจริญสุข
12 นายจิรายุ

-

-

บจ. ชนชัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D
-

-

-

บจ. อาณาวรรธน์

-

3

บจ. พิวรรธนา

2

-

-

D

D

-

-

4

บจ. เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้

-

5

บจ. แสนสิริ ไชน่า

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D
-

-

บจ. เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์

D

บจ. ปภานัน

-

-

-

-

-

-

-

D
-

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

-

9

บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ

8

-

-

-

-

-

-

D
-

10

บจ. เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์

7

เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น (เช่น
การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น) และดูแลให้มั่นใจว่า เรื่องส�ำคัญทั้งประเด็นตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายและนอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด ได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือ อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น โดยครอบคลุมหลัก
ส�ำคัญ ดังนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

-

-

-

11

บจ. ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา

6

-

12

บจ. สิริวัฒนา โฮลดิ้ง

-

15
14
13

บจ. จิรภาส เรียลตี้
รายชื่อ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น   

บจ. ปารณัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ สนับสนุน
ในเรื่องความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างความสามารถใน
การแข่งขันเพือ่ รักษาเงินทุนและเพิม่ คุณค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บจ. สิริ เวนเจอร์ส

บริษัทย่อย

16

บจ. สิริ สมาร์ท วัน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

หมายเหตุ D = กรรมการ

-

-

17

บจ. สิริ สมาร์ท ทู

D

-

18

บจ. สิริ สมาร์ท ทรี

D

19

บจ. สิริ สมาร์ท โฟร์

-

20

บจ. สิริพัฒน์ โฟร์

D

21

บจ. สิริพัฒน์ ไฟฟ์

D

22

บจ. คิวที ไลฟ์สไตล์

-

23

บจ. ทัช พร็อพเพอร์ตี้

-

24

บจ. คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์)

-

25

บจ. สิริ ทีเค วัน

-

26

บจ. สิริ ทีเค ทู

-

28
27

บจ. สิริ ทีเค ทรี

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บจ. สิริ ทีเค โฟร์
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สิทธิทั่วไป
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ความส�ำคัญในเรื่องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และโปร่งใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับ หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดนโยบายให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องการเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม การ
ด�ำเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเต็มทีใ่ นการประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แจ้งก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้
• วิธีการก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้
		
		
		

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 ซึง่ ปรากฏว่าผูถ้ อื หุน้ มิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติม หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

		
		
		
		
		

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญประจ�ำปี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่
27 เมษายน 2561 โดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
อย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

		
		
		
		

ก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค�ำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยที่วัน
จัดการประชุมไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดท�ำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันท�ำการขึ้นไป และเป็น
จุดที่สะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ กล่าวคือ บริษัทฯ ก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมสุโกศล ซึ่งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ

		 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลในหนังสือนัดประชุม
		 ทีเ่ อื้ออ�ำนวยต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

		 - จัดท�ำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับ
			 ฉบับภาษาไทย
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		 - ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30
			 วันก่อนวันประชุม (วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ 27 มีนาคม 2561)

		 - ก�ำหนดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้เป็นเรือ่ ง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุวา่ เป็นวาระเพือ่ ทราบหรือเพือ่ อนุมตั ิ
			 รวมทั้ง
		 - ข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ
		 - ข้อมูลทีส่ ำ� คัญ เช่น ประวัตขิ องบุคคลทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
			 ซึง่ ออกตามวาระ) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
		 			
			
			
			
			

รายละเอียดการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทางเลือกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยการเสนอชือ่ กรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติใน
ที่ประชุมแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ส�ำหรับการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น
บริษทั ฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับเอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื
หุ้นแล้ว ซึ่งไม่เกินกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในแนวทางปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป และจะไม่มกี ารร้องขอเอกสารใด ๆ นอกเหนือจาก
ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้

- จัดให้มีการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
		 ด้วยระบบบาร์โค้ด และจัดท�ำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนน�ำระบบบาร์โค้ด มาใช้ในการ
		 นับคะแนนและแสดงผล เพือ่ ให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ และโปร่งใส
- จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดยจะได้เพิ่ม
รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจ�ำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในวาระการประชุมใด ๆ
ที่ส�ำคัญเข้าไว้ด้วย
• ระหว่างการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้
- ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและมีประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการของ
		 บริษัทฯ และผู้บริหารทีเ่ กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม (ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) เพื่อท�ำหน้าที่
		 ชี้แจงและตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- ประธานกรรมการดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ
		 โดยจัดสรรเวลาส�ำหรับแต่ละวาระการประชุมทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และได้ดำ� เนินการ
		 ประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
- คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
		 ปี 2561 มีนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เข้าร่วมประชุม
		
		
		
		

ก่อนเริม่ เข้าสูก่ ารประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมรับทราบจ�ำนวนและสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้
ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลง
คะแนนในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทัง้ วิธปี ฏิบตั ใิ นการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะต้องลงมติในแต่ละ
ระเบียบวาระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทัว่ กัน และได้มกี ารแจ้งผลการออกเสียงให้ทปี่ ระชุม
รับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ

- บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือนัดประชุม
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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- บริษัทฯ ถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทฯ จะไม่เพิ่มระเบียบวาระ
		 การประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

		 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นเพื่อพิจารณาที่ไม่ได้ระบุ
		 ไว้ในหนังสือนัดประชุม

ผู้ถือหุ้น

- ในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทฯ ได้
		 ตอบค�ำถามของผูถ้ อื หุน้ อย่างครบถ้วนในประเด็นส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- จัดให้มบี ตั รลงคะแนนเสียง ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยบริษทั ฯ ได้ตรวจนับคะแนนเสียงและ
		 เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย
		 ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งแจ้งจ�ำนวนบัตรเสีย (ถ้ามี) ด้วย
- ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ
		 การด�ำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะบันทึก
		 ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตลอดจนประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจและรายงานทางการเงิน
รวมทั้งสิทธิในการจัดสรรเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
• วิธีการหลังการประชุม
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญ
ถูกต้อง และครบถ้วน ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้
- เปิดเผยมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท�ำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- จัดส่งส�ำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
		 ผูถ้ ือหุ้น
- เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.sansiri.com) ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้
- ดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลส�ำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
		 (ก) รายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการทัง้ หมดทีม่ อี ยูล่ า่ สุด และบันทึกสัดส่วนของ
			 กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม
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บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้า จึงมุง่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าอย่างเหมาะสม โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
พนักงาน
บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความ
สามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจน
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�ำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุน
มืออาชีพซึ่งได้รับการรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการเข้าเป็นสมาชิก
ของกองทุนให้เริ่มตั้งแต่วันที่พนักงานบรรจุเป็นพนักงานประจ�ำ และพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยบริษัทฯ
จะหักจากเงินเดือนของพนักงานในวันจ่ายเงินเดือนทุก ๆ เดือน ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพทีพ่ นักงานเป็นสมาชิกอยู่ ซึง่ พนักงานสามารถเลือกจ�ำนวนเงินทีจ่ ะจ่ายเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้ตงั้ แต่อตั รา
ร้อยละ 2 - 12 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ตามอัตราที่ก�ำหนด
ไว้ในข้อบังคับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่พนักงานเป็นสมาชิกอยู่ ปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2561 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของ
บริษทั ฯ มีทงั้ สิน้ จ�ำนวน 7 แผนการลงทุนย่อย ซึง่ พนักงานสามารถเลือกแผนการลงทุนย่อยได้เองตามนโยบายการลงทุน
ทีส่ อดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสีย่ ง และความต้องการของตน โดยผูบ้ ริหารจัดการกองทุนจะสรุปผลการด�ำเนินงาน
และทิศทางการลงทุนให้ทราบเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน
อนึ่ง พนักงานจะมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุนเมื่อพนักงานพ้นสภาพ
การเป็นพนักงานและไม่ได้กระท�ำความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ จ�ำนวนของเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมที่พนักงาน
มีสิทธิได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นพนักงานตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ด้วย
ผู้บริหาร

		 (ข) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ
			 งดออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ

บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของผูบ้ ริหารซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ สูค่ วามส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้มกี ารจัดท�ำโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม

		 (ค) ประเด็นส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้มีการซักถาม และการชี้แจงจากบริษัทฯ โดยสรุป รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของ
			 ผู้ถามและผู้ตอบ

เจ้าหนี้และคู่ค้า

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
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ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูแ่ ข่ง และเจ้าหนี้ เป็นต้น เนือ่ งจากบริษทั ฯ
ค�ำนึงถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ ซึง่ จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไรให้กบั บริษทั ฯ ซึง่ ถือว่า
เป็นการสร้างความส�ำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้

บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจกับเจ้าหนีแ้ ละคูค่ า้ ทุกประเภทอย่างยุตธิ รรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ ได้จัดท�ำจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ขึ้นเพื่อก�ำหนดทิศทางของการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ กับคู่ค้า พร้อมกับวางมาตรฐานและแนวปฏิบัติให้คู่ค้าได้ศึกษา และใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
กลุม่ บริษทั ฯ ตลอดการท�ำงาน ทัง้ นี้ จรรยาบรรณคูค่ า้ ธุรกิจจะก�ำหนดแนวปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทานของกลุม่ บริษทั ฯ
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- ในวาระเลือกตัง้ กรรมการ ซึง่ เป็นวาระทีม่ หี ลายรายการ ได้จดั ให้แยกบัตรลงคะแนนให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิ
		 ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

บริษัทฯ มุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยด�ำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ และมีการ
พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
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ในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจนั้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ
คู่ค้าผ่านการก�ำกับดูแล ให้ข้อมูล ให้แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน และประเมินผลการด�ำเนินงานตามความ
เหมาะสม เพื่อให้คู่ค้าสามารถพัฒนาการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งมุ่งหวังว่า
หลักการของจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจจะผลักดันประสิทธิภาพการท�ำงานระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าทุกรายไปสู่การท�ำงานที่
สร้างความเชื่อมั่น และมูลค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าโดยไม่สุจริต
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมโดยรวม
รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ด้วยบริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์ในการเติมเต็มการอยูอ่ าศัยทีส่ มบูรณ์แบบ รวมทัง้ มุง่ สร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยก�ำหนดแนวทางและเป้าหมายการด�ำเนินงานที่ครอบคลุม
ทัง้ การเติบโตด้านธุรกิจและการควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในกระบวนการธุรกิจ ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมเพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องตามประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการทบทวนโดยพิจารณาเทียบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) และ
บริบทด้านความยัง่ ยืนในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ผลการด�ำเนินงานและแผนงานด้านความยัง่ ยืนจะมีการ
สื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียใน
ประเด็นด้านความยัง่ ยืนทุกมิตอิ ย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี ทัง้ นี้ การส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาโครงการให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจัดเป็นประเด็นที่ส�ำคัญขององค์กรที่มีผลต่อความยั่งยืนโดยรวม

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ในการก�ำหนดเป้าหมายและความส�ำเร็จของการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละปีนนั้ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินแล้ว
คณะกรรมการบริษัทยังค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ ด้วยแนวคิดในการเดินหน้าเป็นผู้น�ำเพื่อ
ผลักดันและก�ำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจังและยั่งยืน โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการท�ำการศึกษาโครงการที่ให้ความส�ำคัญทั้งในด้านการลดใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งได้มีการริเริ่มโมเดลต้นแบบภายใต้ชื่อ “แสนสิริ
กรีน มิชชั่น (Sansiri Green Mission)” อันสะท้อนถึงปรัชญาของแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular
Economy” ผสานการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้การวิจัยและพัฒนาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
จัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืน โดยมี Green Roadmap เพือ่ ขับเคลือ่ นความยัง่ ยืนในทุกโครงการใหม่ของแสนสิริ ผลักดัน
4 ค�ำมั่นสัญญาหลัก ได้แก่ (1) Waste Management (2) Energy Saving and Generation (3) Smart Move
และ (4) Sustainability เพือ่ โลกและคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการอยูอ่ าศัยของลูกบ้านแสนสิรแิ ละประชาคมโลกอย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะน�ำเสนอความคืบหน้าของโครงการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ

140

ส�ำหรับเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัทฯ จนถึงปี 2565 นั้น คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการได้ก�ำหนดให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงแนวทางที่ชัดเจน
ของแสนสิริในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อมกับการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดโครงสร้างการบริหารจัดการความยัง่ ยืน ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยจะส�ำรวจผลกระทบและโอกาสทาง
ธุรกิจของประเด็นทีพ่ บจากกระบวนการด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) เพือ่ พิจารณาและจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของเป้าหมาย SDGs ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และน�ำไปประกอบการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ระดับองค์กร พร้อมทั้งจัดท�ำแผนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการนี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการได้
ก�ำหนดนโยบายและมาตรการด�ำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ควบคุมผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่กระบวนการออกแบบโครงการ การผลิต การขนส่งวัสดุกอ่ สร้าง
และการก่อสร้าง โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงาน การใช้นำ�้ การผลิตขยะ ในกระบวนการธุรกิจของ
องค์กรตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) รวมทัง้ สือ่ สารผลการด�ำเนินงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ งผ่านสือ่ สารสนเทศ
บริษัทฯ จัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม เพื่อน�ำเสนอแนวทางบริหารจัดการและผลการ
ด�ำเนินงานในประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืนต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีค่ รอบคลุมมิตทิ างเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยมีขอบเขตของรายงานครอบคลุมบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ ทีแ่ สนสิรถิ อื ครองหุน้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 และ
อยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของบริษทั ฯ ในประเทศไทย โดยเป็นการน�ำเสนอข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
2561 อันสอดคล้องกับแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards - Core Option
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งในรูปของรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี และ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี เป็นต้น เพือ่ ให้ผลู้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบข้อมูลอย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ได้มีการจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงินและผลประกอบการ เพื่อปกป้องการรั่วไหลของข้อมูลที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ให้ประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ และผูบ้ ริหารจากฝ่ายผูล้ งทุนสัมพันธ์
เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ สารสนเทศของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ทงั้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sansiri.com) ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
สารสนเทศทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในส่วนของงบการเงิน
ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรง
รักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1 แล้ว
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ซึ่งรวมผู้จัดซื้อและผู้จัดจ้างทุกราย โดยมุ่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานในประเด็นด้านจริยธรรมธุรกิจ (Business
Ethics) สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights and Labour Standard) การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality
Management) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) และสิ่งแวดล้อม
(Environment) เนือ่ งด้วยบริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในประเด็นเหล่านี้ และตัง้ ใจทีจ่ ะวางมาตรฐานการท�ำงานให้เหนือ
ข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อให้มาตรฐานกระบวนการธุรกิจของกลุ่มแสนสิริกับคู่ค้ามีความเท่าเทียม ความเสมอภาค และ
เป็นที่ยอมรับ แม้เผชิญต่อกฎเกณฑ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน
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หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ มีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ
ของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงรับผิดชอบในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ ทัศนคติทดี่ ี และความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักวิเคราะห์และผูล้ งทุน โดยผูล้ งทุนหรือผูส้ นใจสามารถติดต่อหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2201-3212 หรือที่อีเมล IR@sansiri.com
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายส�ำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุน รวมถึงผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส�ำหรับการเปิดเผยผลประกอบการ
และจัดท�ำเอกสารข่าว (Investor Release) เป็นรายไตรมาสแก่นักลงทุน
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน โดยได้รับ
การพิจารณาเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่
ในประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ โดยมีรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การแต่งตัง้ กรรมการและการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ทีม่ คี วาม
หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ�ำนวนปีที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ และการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปรากฏรายละเอียดอยู่ในบทโครงสร้างการ
จัดการ
สัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ�ำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 7 ท่าน (ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นกรรมการ
ที่เป็นอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต.) และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน
อนึ่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับการท�ำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
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คณะกรรมการชุดย่อย
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เพื่อให้การก�ำกับดูแลบริษัทฯ เป็นไปอย่างทั่วถึงและสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ประเด็นเฉพาะเรือ่ ง ช่วยพิจารณากลัน่ กรองการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญเฉพาะเรือ่ งตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และเสนอความเห็น
แก่คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมีอำ� นาจพิจารณาตัดสินใจเรือ่ งส�ำคัญในบางเรือ่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ให้อำ� นาจ
ไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในบท “โครงสร้างการจัดการ”

บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
ประธานกรรมการเป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ซึง่ รวมถึงข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎเกณฑ์อนื่ ๆ ทีใ่ ช้บงั คับ โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ
และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ ประธานกรรมการท�ำหน้าที่ (1) ก�ำกับ ติดตาม และดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั โดยรวม
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กร (2) ก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการพร้อมทั้งท�ำหน้าที่เป็น
ประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ดำ� เนินไปอย่างเรียบร้อย
เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องและเป็นอิสระ (3) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (4) สามารถอุทิศและจัดสรรเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ และ (6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการบริษทั ฯ ให้มกี ารด�ำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ทใี่ ช้บงั คับ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการก�ำหนด
นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทัง้ ติดตามดูแลการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วย
ความสุจริตและความระมัดระวัง
นอกจากอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการแล้ว คณะกรรมการบริษทั
ยังมีบทบาทส�ำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายอย่างชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซือ่ สัตย์ สุจริต โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ทัง้ นี้ มีการจัดท�ำ “คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ” (ฉบับทบทวนและปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562) ขึ้น เพื่อวางมาตรฐานด้านจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และส่งเสริมแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นองค์กร รวมไปถึงกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่า หากทุกส่วนงาน
ได้สะท้อนคุณค่าทางจริยธรรมผ่านการด�ำเนินงานและความมุง่ มัน่ แล้ว ย่อมนับเป็นส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่บริษทั ฯ โดยได้กำ� หนดความคาดหวังทีอ่ งค์กรมีตอ่ พนักงานทุกคน รวมถึงการทีพ่ นักงานทุกคนได้เข้าใจถึงหลักการ
แนวปฏิบัติ และเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ถ่ายทอดไว้ในคู่มือดังกล่าว โดยบริษัทฯ ถือเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่พนักงานทุกคน
จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมุง่ หวังทีจ่ ะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ตี ามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเน้นย�้ำให้เห็นถึงเหตุผลว่าท�ำไมผู้มีส่วนได้เสียจึงได้เชื่อและ
ไว้วางใจในบริษัทฯ ของเรา และในขณะเดียวกัน ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถก�ำหนดความคาดหวังในการด�ำเนินธุรกิจกับ
บริษัทฯ ได้จากหลักการและแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือฉบับดังกล่าวด้วย
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บริษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารรับทราบถึงประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งต่อเลขานุการบริษทั
รับทราบเพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล
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คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนและการด�ำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงคู่มือก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และ
ก�ำหนดให้มรี ะบบการรายงานเป็นล�ำดับขัน้ ต่อผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ติดตามดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรม
ด้วยความสุจริตและความระมัดระวัง

		 - การเข้าท�ำนิติกรรมสัญญาใด ๆ จะต้องผ่านการอนุมัติตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ
			 ของบริษทั ฯ ก�ำหนด รวมถึงระเบียบอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการของบริษัทฯ ด้วย
อนึ่ง การท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิ จ ารณาให้ค วามเห็น ก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (กรณีเป็น ไปตามเกณฑ์ ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด) ทุกครั้ง และมีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีก่ ำ� หนด โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทั ได้ดแู ลอย่างรอบคอบเมือ่ เกิดรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยก�ำหนดให้ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตกลงเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวก�ำหนดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการบริษทั ได้ทราบถึงรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และได้พจิ ารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในส่วน
ของราคาและเงือ่ นไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผ ยรายละเอียด มูลค่า
รายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1 แล้ว นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมี
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบุคคลเหล่านั้น
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมกับกิจการทีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินอยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ ในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงได้มกี ารปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ธุรกิจ หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับระบบการเงิน โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหาร
สายงานที่รับผิดชอบ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ตามแนวทางทีก่ ำ� หนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
(Compliance Control) และเพือ่ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้มีการรายงานการด�ำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับ
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งเป็นอย่างมาก บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดและประเมิน
ความเสี่ยงของกิจการ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยมอบให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรม และก�ำหนด
มาตรการเพื่อจัดการแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน เพื่อสอบทานความ
ถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในบท “โครงสร้างการจัดการ”
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการก�ำหนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทั
รวมทั้งก�ำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
กลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้รับการสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผ่าน
เครื่องมือหรือช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา เช่น ระดับผู้บริหารจะสื่อสารผ่านการประชุม
Corporate Planning เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน เป็นต้น ส�ำหรับในระดับพนักงานทั้งในส่วนของส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงาน
สาขา และพนักงานประจ�ำโครงการจะสือ่ สารผ่านสายการบังคับบัญชาตามล�ำดับ รวมทัง้ การก�ำหนดเนือ้ หาไว้ในหลักสูตร
ปฐมนิเทศ การจัดอบรมสัมมนา การสือ่ สารภายในองค์กร (ระบบอินทราเน็ตของบริษทั ฯ) การเรียนในระบบ E-learning
การใช้อเี มล การจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ฯ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ตดิ ตาม
ผลการปฏิบตั แิ ละความคืบหน้า ตลอดจนรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงาน และให้ขอ้ เสนอแนะหรือค�ำแนะน�ำแก่ฝา่ ยจัดการ
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
การดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
ในเดือนธันวาคมของทุกปี กรรมการจะได้รับทราบก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทส�ำหรับการประชุมในรอบปี
ถัดไปเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดสรรเวลา
ได้อย่างเพียงพอ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละวาระมีระยะเวลาพิจารณาทีเ่ พียงพอเหมาะสม ซึง่ กรรมการ
จะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อนึ่ง ในปี 2561 คณะกรรมการได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทขึ้น จ�ำนวน 12 ครั้ง รายละเอียดปรากฏตาม
บทโครงสร้างการจัดการ: ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท
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ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บริษัทฯ
จึงก�ำหนดให้ “Integrity - ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและองค์กร” เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่ส�ำคัญ โดยมี
คณะกรรมการบริษทั เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์
สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งก�ำกับดูแลให้กลุ่มแสนสิริด�ำเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการตามทีอ่ งค์กรก�ำหนด
และให้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care) รวมถึงตัดสินใจ
และท�ำรายการโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่สมควรให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีต�ำแหน่งว่างลง
และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงกลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง (ถ้ามี) ว่าไม่ได้เป็นผูท้ ถี่ กู ขึน้ บัญชีดำ� หรือถอดถอนจากบัญชีรายชือ่ ทีห่ น่วยงานเหล่านีจ้ ดั ท�ำขึน้ และเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์
ต่อไป
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ มูลอย่างเพียงพอเกีย่ วกับบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอ
ชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ อันได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล ประวัติ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง จ�ำนวนวาระ/จ�ำนวนปีที่
กรรมการรายเดิมนั้นเคยด�ำรงต�ำแหน่ง การถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนด้วย กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งนั้นมีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือไม่ เป็นต้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�ำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งรวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการด้วย โดยหากเป็นการเสนอ
แต่งตั้งกรรมการรายเดิมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ก็จะพิจารณาโดยค�ำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการรายดังกล่าว ประกอบกับผลคะแนนประเมินกรรมการด้วย
อนึ่ง การเลือกตัง้ กรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีตำ� แหน่งกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ ลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน
ในการประชุมคราวถัดไป โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการให้อยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
เว้นแต่วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่หลักในด้านการสรรหากรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง
เช่น ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธกี ารในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีส่ มควรให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูง เป็นต้น โดยจะเสนอแนะความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และขอความเห็นชอบ ทัง้ นี้ ในการเสนอบุคคล
ที่สมควรให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการนั้น จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ต่อไป

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้แตกต่างจากทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 70 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ ว่า จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมนั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะ
เลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร แต่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยทีใ่ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ใหม่ได้

1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
		 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการ
		 อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
		 อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
		 ของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา
		 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
		 ที่จะได้รบั การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4)
		
		
		

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ

5)
		
		
		

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ สังกัดอยู่

6)
		
		
		

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
		 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8)
		
		
		

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและ
มิได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) จ�ำนวน 3 ท่าน ท�ำหน้าที่ก�ำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน
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บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง
เพือ่ ให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์ ลักษณะ แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมความเข้าใจ
ในธุรกิจและการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือก�ำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�ำเสนอ
คูม่ อื กรรมการ เอกสาร และข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับของบริษทั ฯ โครงสร้าง
เงินทุน โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 ผลการด�ำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ รวมทัง้
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในปี 2561 มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ดังนี้
• นายอุทัย อุทัยแสงสุข เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
• นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะในแต่ละปี ทั้งนี้ การประเมินผลงานของคณะกรรมการในแต่ละปีมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการ และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินส�ำหรับปีถัดไป
คณะกรรมการบริษัทได้ท�ำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวเป็นวิธปี ระเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation) ซึง่ เลขานุการบริษทั จะเป็นผูจ้ ดั ส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงาน
สรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีเกณฑ์
การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยีย่ ม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ และคะแนนต�่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง
อนึ่ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ท�ำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ส�ำหรับปี 2561 ซึ่ง
สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. กรรมการรายบุคคล
มีหวั ข้อทีใ่ ช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.08 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เรื่องอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนา
ตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.83 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะน�ำผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี นอกเหนือจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
และเกณฑ์พิจารณาอื่น ๆ ด้วย

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นเลขานุการบริษทั เพือ่ ช่วยสนับสนุน
และดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษทั ให้ดำ� เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ อันเกีย่ วข้องกับธุรกิจทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะต้องทราบ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
ได้มีมติแต่งตั้ง นายนพพร บุญถนอม ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 รายละเอียดประวัติ
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และข้อมูลปรากฏอยู่ในบทโครงสร้างการจัดการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้
1) ให้ค�ำแนะน�ำด้านการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
		 หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษทั ฯ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัตบิ ริษทั
		 มหาชนจ�ำกัด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ
		 ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) จัดท�ำสรุปเรื่องที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
4) ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษทั ฯ และเป็นศูนย์กลางการติดต่อสือ่ สารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ
		 ผู้บริหาร และผูถ้ ือหุ้น
5) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารเกีย่ วกับทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานการประชุม
		 คณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
8) ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับภาค
อุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ว
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึน้ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระและมิได้
เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) จ�ำนวน 3 ท่าน ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียมัน่ ใจได้ถงึ ตัวบุคคลทีจ่ ะเข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งว่ามีคณ
ุ สมบัตแิ ละศักยภาพเหมาะสม ตรงกับความต้องการของบริษทั ฯ ตามหลักของบรรษัทภิบาลทีด่ ี รวมไป
ถึงรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหมาะสม เพือ่ ดูแลผลประโยชน์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ เป็นการตอบแทน
และเพื่อจูงใจบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลส�ำเร็จ
ในส่วนของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�ำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินนัน้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึง่ ประกอบด้วย เบีย้ ประชุมและเงินเดือน นอกจากนี้ มีคา่ ตอบแทนพิเศษ
ส�ำหรับกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการ จะได้มีการน�ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้
รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในบท “โครงสร้างการจัดการ”
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
การพัฒนากรรมการ
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของกรรมการซึง่ เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนดแนวทางนโยบายและแผนงานในการทีจ่ ะท�ำให้
บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งได้ไว้วางใจแต่งตั้งกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการท�ำงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายในการพัฒนากรรมการทุกท่านให้มี
ความรอบรูใ้ นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นและเกีย่ วข้องกับการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมทัง้ ในด้าน
ของการจัดสรรเวลาและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านเลขานุการบริษทั
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
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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
นอกจากนี้ หากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัท จะจัด
เตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ ส่งเสริมให้กรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ในเรือ่ งภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ตามมาตรา
59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น อันเป็น
ข้อมูลรายละเอียดของภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กรรมการต้องยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งในส่วนที่เป็น
ข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการท�ำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้บริหารทั้งในระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเพื่อการสืบทอดงานอย่างต่อเนื่อง โดยในการ
วางแผนและการท�ำงานในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย การเงิน ตลอดจน
งานในส่วนสนับสนุนทั้งหลาย จะก�ำหนดให้มีกลุ่มคณะท�ำงานที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในแต่ละสายงาน
มาประชุมร่วมกันเพื่อก�ำหนดแผนการท�ำงานและการประสานงาน ซึ่งอาจมีหลายคณะตามความเหมาะสม เช่น คณะท�ำงาน
ในการพิจารณาโครงการใหม่ โดยจะท�ำหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนซื้อที่ดินหรือลงทุนอื่น ๆ หรือคณะท�ำงาน
ที่พิจารณาเกี่ยวกับการเงินของบริษัทฯ หรือคณะท�ำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เป็นต้น โดยในคณะท�ำงาน
เหล่านี้จะประกอบด้วยประธานอ�ำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร เป็นแกนหลัก และมีบรรดาผูบ้ ริหารอืน่ ๆ ในระดับต่าง ๆ ของสายงานทีเ่ กีย่ วข้องและสัมพันธ์
กันเข้าร่วมในการท�ำงานในกลุ่มคณะท�ำงานแต่ละคณะ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยแนวทางในการท�ำงานดังกล่าวนี้จะเป็นวิธี
หนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของผู้บริหารอย่างมาก เนื่องจากได้มีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนด
แผนและการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เห็นและสัมผัสการท�ำงานของผู้บริหารในสายงานอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการที่ได้มี
โอกาสศึกษาและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�ำงานจากผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติงานจริงด้วย จะเห็นว่า
วิธีการท�ำงานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาผู้บริหารที่ดีแล้ว ยังจะท�ำให้งานมีความต่อเนื่อง สามารถสืบทอดงาน และ
ถ่ายโอนความรับผิดชอบระหว่างผูบ้ ริหารทัง้ ในระดับเดียวกันในต่างสายงานและจากผูบ้ ริหารระดับสูงได้โดยคล่องตัว เนือ่ งจาก
ไม่ตดิ ยึดกับตัวบุคคล เป็นการท�ำงานในลักษณะของทีม การทีไ่ ด้รว่ มอยูใ่ นกลุม่ คณะท�ำงานแต่ละคณะทีท่ ำ� งานสอดประสานกัน
ท�ำให้มกี ารสืบทอดงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะของการท�ำงานร่วมกันซึง่ จะได้ศกึ ษาและถ่ายทอดงาน รวมทัง้ ความรับผิดชอบ
ที่ส�ำคัญไปพร้อมกัน

1) วิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย และแผนการลงทุน รวมถึงแผนงาน
		 การขยายตัวทางธุรกิจ
2) ก�ำหนดต�ำแหน่งงานหลักในการสืบทอดต�ำแหน่ง โดยพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) Core Business (2) Critical Task
		 และ (3) Specialised Leadership
3)
		
		
		

ก�ำหนดคุณสมบัติที่จ�ำเป็นต่อต�ำแหน่ง (Successor Profile) เช่น ความรู้ความสามารถและทักษะจ�ำเป็นที่
ต้องมีในต�ำแหน่ง ก�ำหนดความสามารถ (Competency) ที่ส�ำคัญต่อการท�ำงาน คุณลักษณะของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่ง การศึกษา Culture Competency รวมทั้งประวัติการท�ำงาน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในต�ำแหน่งปัจจุบันและในอนาคต

4) คัดเลือกผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Successor Candidate)
5) ประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
6) พัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยจัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับกลางนัน้ บริษทั ฯ มีการพัฒนาและจัดท�ำแผนการสืบทอดงานอย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน โดยผูบ้ ริหารระดับสูง
ในแต่ละสายงานจะต้องพิจารณาและสนับสนุนให้ผบู้ ริหารในระดับกลาง และพนักงานในสายงานได้มกี ารพัฒนาศักยภาพขึน้
เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานด้านการบริหารและท�ำงานแทนตนได้ โดยที่ผู้บริหารระดับกลางที่มีศักยภาพในทุกสายงานจะ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SLP (Sansiri Leadership Programme) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร โดยพนักงาน
จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและกลยุทธ์ในการบริหารแนวใหม่ รวมถึงการที่จะเป็นผู้น�ำที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่าย (Network) ในการประสานงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท�ำงานในระหว่าง
สายงานต่าง ๆ ได้ดว้ ย เนือ่ งจากพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการต้องเข้าเรียนและท�ำกิจกรรมร่วมกัน ในส่วนของพนักงานในระดับ
ต�ำ่ ลงมา บริษทั ฯ จะมีโครงการค้นหาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง โดยจะเป็นการคุยกันในระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานต่าง 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�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งผู้บริหารระดับกลางทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าเรียน
ในโครงการอบรมสัมมนาที่ส�ำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น�ำและการบริหารงาน

แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

รายงาน
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หากต�ำแหน่งประธานอ�ำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่างลงหรือผู้อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
ได้ บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ ก�ำหนด โดยพิจารณาจากทักษะ ความรูค้ วามสามารถ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน รวมถึง
วิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของผูบ้ ริหาร โดยมีกระบวนการตามโครงการ Successor Development
Programme ดังนี้
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งประธานอ�ำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุน
ธุรกิจ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร และ/หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ
ถือหุน้ ร้อยละ 100 ซึง่ บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อย มีหน้าทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั
ทีต่ นด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อย เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทนั ก�ำหนด รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้นโยบายทีส่ ำ� คัญของบริษทั ย่อยมีการด�ำเนินการ
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ
รายงาน
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คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบศึกษาและก�ำหนดกรอบด�ำเนินการ
ที่น�ำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดให้มีการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งและแผนพัฒนาส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยมีแนวทางดังนี้
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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
พร้อมทัง้ การก�ำชับให้มกี ารเปิดเผยเฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้องและจ�ำเป็นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเท่านัน้ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่ผู้บริหารอื่นพร้อม ๆ กับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ด้วยวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อว่า หากเกิดการน�ำ
ข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ เป็นประโยชน์สว่ นตน จะสามารถก�ำหนดขอบเขตในการสอบสวนและน�ำตัวผูก้ ระท�ำความผิดมาลงโทษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยเฉพาะข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์และข้อมูลเชิง
การแข่งขันเพื่อความได้เปรียบในการด�ำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยควบคุมการเข้าถึงให้ท�ำได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น และมีการทบทวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและติดตามการใช้
ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยก�ำหนดให้ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตกลงเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ
รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน โดยในส่วนของราคาและ
เงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล/ความจ�ำเป็น ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสีย จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบุคคลเหล่านั้น นอกจากนี้ ในการด�ำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ผู้รับมอบ
อ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องตามหลักการและมาตรฐาน
สากล (COSO-ERM) ภายใต้แนวคิดที่ว่า การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่กิจกรรมที่ถูกแยกออกจากกิจกรรมหรือกระบวนการ
หลักขององค์กร แต่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการก�ำกับดูแลกิจการ การวางแผน และการก�ำหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับฝ่ายงานและ
ระดับองค์กร ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ที่มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดย่อยให้มหี น้าทีด่ แู ลบริหารงานด้านความเสีย่ งเชิงนโยบาย และการก�ำกับจนเกิดความมัน่ ใจ
ได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ด�ำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งโดยทีมส่วนงานบริหารความเสีย่ งและผูด้ แู ลความเสีย่ งจากแต่ละส่วนงานธุรกิจ ด้วยการพิจารณาปัจจัยภายนอก
และภายในองค์กรทัง้ ทางด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั งิ าน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ ประกอบ
กับหลักเกณฑ์การประเมินเหตุการณ์ความเสีย่ งในมุมของโอกาสและผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสีย่ ง เพือ่ จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของการก�ำหนดมาตรการควบคุม และ/หรือ ลดระดับความเสีย่ งจนอยูใ่ นระดับทีบ่ ริษทั ฯ ยอมรับได้ ตลอดจนการจัดท�ำทะเบียน
ความเสี่ยงในระดับฝ่ายงานและระดับองค์กร ที่จะถูกรวบรวมและสรุปผลการด�ำเนินการ รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงชุดย่อยในทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนไม่ยอมรับการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม โดยเมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition หรือ
CAC) และในปี 2561 นี้ CAC มีมติให้การรับรอง บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมทั้งก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กระท�ำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการ
กระท�ำใด ๆ อันเข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�ำเจตนารมณ์
ดังกล่าวมาก�ำหนดเพิม่ เติมจากคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
และการตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และเผยแพร่เชิงปลูกฝังให้แก่พนักงานทุกคนได้รับทราบและ
พึงปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ (Integrity) และบริษัทฯ ยังถือเป็นค�ำมั่นที่จะไม่ลงโทษ หรือให้
ผลลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้การกระท�ำนั้นจะท�ำให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับปัจจุบัน ได้รับการพิจารณาและอนุมัติในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 และสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ www.sansiri.com

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ลงนามตั้งแต่เมื่อแรกเข้ารับต�ำแหน่ง รวมทั้งส่งส�ำเนารายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ บริษทั ฯ ในทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ซึง่ เป็นมาตรการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ สามารถตรวจ
สอบว่ามีการซื้อขายหุ้นโดยการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในหลายด้าน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านไม่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณาตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการใด ๆ ของบริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้อง
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในแต่ละรอบปีคณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประชุมทัง้ สิน้
อย่างน้อย 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อน�ำเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ด้านการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ติดตาม และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีมติเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
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บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงการบริหารจัดการ
รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ตามช่องทางดังต่อไปนี้
• อีเมล CG@sansiri.com
• ไปรษณีย์ ระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- เลขานุการบริษัท (ส�ำนักกฎหมาย)
โดยส่งมาที่ บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
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• เว็บไซต์ https://www.sansiri.com/thai/corporate-governance
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการผ่านหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน ได้แก่ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
(Investigation Committee) เพื่อด�ำเนินการติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา ภายใต้หลักการที่ว่าบริษัทฯ จะให้ความ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูเ้ ป็นพยาน หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ซึง่ บุคคลนัน้ จะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิจาก
การปกป้องและเก็บรักษาความลับ ข้อมูล และเอกสารหลักฐานทุกประการ

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับหลักปฏิบัตทิ ี่บริษัทฯ ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้น�ำไปปรับใช้นั้น คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารพิจารณา
และศึกษาแนวทางด�ำเนินการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้มกี ารพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี ทัง้ นี้ ในปี 2561 มีเรือ่ งส�ำคัญทีบ่ ริษทั ฯ
ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปีบญ
ั ชี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
รวมเป็นเงิน 8.37 ล้านบาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ�ำนวน 2.2 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ�ำนวน
6.17 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ในรอบปีบญ
ั ชี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าบริการอืน่ ให้แก่ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ดังนี้
(ก)		 ค่าบริการอื่น ได้แก่ Audit Instruction Charge: - ไม่มี (ข)		 ค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ : - ไม่มี -

การทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มกี ารออกหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จด
ทะเบียน ปี 2560 (“CG Code ฉบับปี 2560”) ขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลัก CG Code ฉบับปี 2555 ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการท�ำงานของภาคธุรกิจและสามารถน�ำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้จริง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน และสังคมโดยรวม
ในด้านการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลัก CG Code ฉบับปี 2560
คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นและค�ำนึงถึงการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code ฉบับปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลัก CG Code อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 8 หมวดหลักดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้กจิ การ
				 อย่างยัง่ ยืน
รายงาน
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หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

1) การก�ำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
		 ต�ำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
		
		
		
		

ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำ� เนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พจิ ารณาถึงความ
เหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงการอุทศิ เวลาให้บริษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ

		
		
		
		
		
		
		

ทัง้ นี้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 มีกรรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งเกินกว่า 9 ปี และครบก�ำหนดออก
จากต�ำแหน่งตามวาระ จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และนายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
มีความเห็นว่า แม้วา่ ทัง้ 2 ท่านจะเป็นกรรมการอิสระทีม่ กี ารด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ก็ตาม แต่เนือ่ งจากเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมี
ประสบการณ์ และเข้าใจธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี จึงได้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการดังกล่าวเพือ่ ประกอบการพิจารณา ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการอิสระทัง้ 2 ท่านกลับ
เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

		
		
		

นอกจากนี้ ส�ำหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ทีจ่ ะถึงนี้ มีกรรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งกันเกิน 9 ปี และ
ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ จ�ำนวน 1 ท่าน กล่าวคือ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ซึง่ ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ขอกลับ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท

2) การก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการ และก�ำหนดจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละ
		 คนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งโดยรวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
		
		
		

ปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่มกี รรมการท่านใดทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่
ระหว่างศึกษาการก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการ ซึง่ บริษทั ฯ จะได้นำ� มาก�ำหนดเป็น
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเปิดเผยต่อไป

3) การก�ำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหาร
		 ระดับสูงอย่างชัดเจน
		
		
		
		
		
		

ปัจจุบนั แม้วา่ บริษทั ฯ จะยังไม่ได้กำ� หนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้นไว้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงยังคงมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามคูม่ อื ก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ “ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์” ซึง่ ก�ำหนดไว้วา่ “ในการปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจด�ำเนินการทางธุรกิจใด ๆ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคน ควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกลุม่ แสนสิรแิ ละผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องเป็นส�ำคัญ ทัง้ นี้ เพือ่ ไม่ให้
ผลประโยชน์สว่ นบุคคล เข้ามามีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านหรือการตัดสินใจทีอ่ าจน�ำมาสูค่ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อกลุ่มแสนสิริ”
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4) กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค� ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเพิ่มทางเลือกให้บริษัทฯ สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)

ข้อความใหม่

เหตุผลและที่มา

ข้ อ 24. ประธานกรรมการเป็ นผู ้ เ รี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการก�ำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี)่ วัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอในการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการ
นั ด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และก� ำ หนดวั น ประชุ ม ให้
เร็วกว่านั้นก็ได้

เนือ่ งจากได้มปี ระกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557 เรือ่ ง การประชุมผ่าน สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทีไ่ ด้มกี ารเพิม่ ทางเลือกให้บริษทั ฯ สามารถประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้สำ� หรับบริษทั มหาชนจ�ำกัด
จะต้องก�ำหนดเรือ่ งดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการก�ำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอในการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการ
นั ด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และก� ำ หนดวั น ประชุ ม ให้
เร็วกว่านั้นก็ได้

หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุวัน เวลา หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุวัน เวลา
และสถานที่ที่ประชุม รวมทั้งวาระการประชุมและ และสถานที่ที่ประชุม รวมทั้งวาระการประชุมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมนัน้ หากประธาน
กรรมการหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จดั การประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และ
ในการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อก�ำหนด
หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วใน
ปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายก�ำหนด

แสนสิริกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
แสนสิริตระหนักถึงความส�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดีสนับสนุนใน
เรือ่ งความรับผิดชอบต่อหน้าทีใ่ ห้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขันเพือ่ รักษาเงินทุน
และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของกิจการ
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2561)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
แสนสิริมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด เนื่องจากการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมและเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จะส่งเสริมให้บริษทั ฯ ก้าวไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ คี วามยัง่ ยืน พร้อมกับการด�ำเนินธุรกิจ
ได้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ มีขอบเขตชัดเจนทีส่ ามารถแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน
การรายงาน และการอนุมตั ิ เพือ่ ให้การตรวจสอบและการถ่วงดุลอ�ำนาจสามารถด�ำเนินไปได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริษทั ฯ ตระหนักถึงการน�ำนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ลงสูก่ ระบวนการท�ำงาน โดยส่งเสริมความซือ่ สัตย์ในหมูพ่ นักงาน
และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ อีกทั้งยังมีระบบ
การท�ำธุรกรรมและการอนุมตั ทิ างการเงินทีเ่ หมาะสมและโปร่งใส มีขนั้ ตอนการตรวจสอบทีป่ อ้ งกันการทุจริต ก�ำหนดช่องทาง
การแจ้งเบาะแส และคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสอีกด้วย
ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) หรือ CAC และท�ำการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขยายผลจากนโยบายสู่การปฏิบัติในกระบวนการธุรกิจ
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กรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียหรือบุคคลใด มีขอ้ สงสัยหรือพบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ทุจริตคอร์รัปชัน หรือต้องการร้องเรียนการถูกละเมิด สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
สืบสวนและด�ำเนินการอย่างเหมาะสมได้ พร้อมส่งหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะรักษา
ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ซึง่ จ�ำกัดเฉพาะผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้า
ถึงข้อมูลดังกล่าวได้ โดยมีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle Blower Policy)
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ช่องทางที่ 1

อีเมล

CG@sansiri.com

ช่องทางที่ 2

ไปรษณีย์

โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสท่านใดท่านหนึ่งและตามด้วยที่อยู่ ดังนี้
- ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- เลขานุการบริษัท (ส�ำนักกฎหมาย)

สิทธิเด็กในจรรยาบรรณธุรกิจ การไม่สนับสนุนบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) การยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กโดยลงนามใน
ข้อตกลงความร่วมมือกับคูค่ า้ ทางธุรกิจ เพือ่ ห้ามมิให้มกี ารใช้แรงงานเด็กในโครงการก่อสร้างของแสนสิรทิ กุ แห่ง การปฏิบตั ติ อ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล และการจัดท�ำช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟัง
ความคิดเห็น (Whistle Blower Channel)
(สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ที่รายงานความยั่งยืนของ
แสนสิริ ปี 2561)

ที่อยู่: บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
475 อาคารสิรภิ ญ
ิ โญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ช่องทางที่ 3

เว็บไซต์

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

(สามารถศึกษารายละเอียดช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด และการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ที่รายงาน
ความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2561)

การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม
บุคลากรคือสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งขององค์กรในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์
ไว้อย่างชัดเจน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงาน นอกเหนือจากกฎระเบียบและข้อบังคับ
ซึ่งรวมถึง
- นโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

การด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

- การฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพือ่ ความยุตธิ รรมในการก�ำหนด
ค่าตอบแทน และการเลื่อนขั้นของพนักงาน

แสนสิรยิ ดึ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายและหลีกเลีย่ งการด�ำเนินการใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ในเชิงธุรกิจ ละเว้นการกระท�ำใด ๆ ทีล่ ว่ งละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน ประชาชนทัว่ ไป และคูค่ า้ ทางธุรกิจ สนับสนุนให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม ได้รบั
ความส�ำคัญและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ดังนี้

- การสร้างสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการและการส่งเสริมสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยให้กับทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะ
เป็นส�ำนักงานของบริษัทฯ ส�ำนักงานขาย โรงงานผลิต หรือสถานที่ก่อสร้างโครงการ

แนวปฏิบตั ดิ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักการ และ แนวปฏิบตั ดิ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของธุรกิจ องค์กร
หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ จะต้องไม่ละเมิดหรือสนับสนุนการ
ด�ำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น กรณีมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาได้ที่ส�ำนัก
กฎหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
และต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเท่านั้น

- 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

(สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมได้ทรี่ ายงานความยัง่ ยืน
ของแสนสิริ ปี 2561)

- การให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย

- การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎระเบียบ มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมสมดุลของชีวิตการ
ท�ำงานของพนักงาน โดยค�ำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
(สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมได้ที่รายงาน
ความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2561)

แสนสิริเคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนตามหลักของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights: UDHR) และสิทธิเด็กตามหลักการของสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights
and Business Principle: CRBP) ที่อ้างถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of Child:
CRC) บริษัทฯ ตระหนักดีว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงด�ำเนินการทางธุรกิจที่เคารพใน
ศักดิศ์ รี เป็นมิตรต่อเด็ก และด�ำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยมิให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักการและแนวปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
แสนสิริเชื่อมั่นว่าบ้านไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นสถานที่ที่
ทุกคนในครอบครัว ได้มที กุ วันทีร่ ายล้อมไปด้วยความสุข ความอบอุน่
และความสบายใจ ในการนี้ แสนสิริได้มุ่งมั่นใส่ใจในการให้บริการ
หลังการขาย และน�ำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์และช่วยเติมเต็ม
ประสบการณ์ความสุขให้กับการใช้ชีวิตของลูกบ้านและครอบครัว
ผ่านทางกิจกรรมและสิทธิพเิ ศษต่าง ๆ ทีค่ ดั สรรมาโดยเฉพาะ ภายใต้
โครงการ “แสนสิริ แฟมิลี”

Monitoring Report) เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ บริษทั ฯ ได้มกี ระบวนการตรวจสอบวิธกี ารด�ำเนินงานของโครงการ
ต่าง ๆ เพือ่ ให้แน่ใจว่า บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทัง้ หมดและได้รบั การอนุมตั จิ ากส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เพื่อยกระดับการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบวงจร ในปี 2561 แสนสิริได้ประกาศ Sansiri Green Mission เพื่อวาง
เป้าหมาย ลดการใช้พลังงาน น�้ำ และสร้างขยะ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรที่ร้อยละ 10 เพื่อริเริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจ
ให้สอดคล้องต่อหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนงานในข้อเสนอของประเทศไทย (Nationally Determined
Contribution: NDC) ต่อความตกลงปารีส (Paris Agreement) รวมถึงมุง่ สร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียขององค์กร
ผ่านทางพันธมิตรและทุกภาคส่วนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรและสร้างรากฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ให้กับประเทศ

เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าและลูกบ้านของแสนสิริ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนและปรับปรุงระบบการประเมินความพึงพอใจในทุกจุดบริการของแสนสิริ เพื่อ
ให้บริการที่เป็นเลิศและสามารถน�ำความคิดเห็นของลูกค้าและลูกบ้านมาปรับปรุงการให้บริการ นอกเหนือจากการประเมิน
ความพึงพอใจ แสนสิริยังมีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า ลิขสิทธิ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของสินค้าและ
บริการ การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลข้ามสายงาน
เพื่อมั่นใจได้ว่าทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมที่สุด

(สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงานได้ที่รายงาน
ความยั่งยืนของแสนสิริ ปี 2561)

(สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคได้ที่รายงานความยั่งยืน
ของแสนสิริ ปี 2561)

การจัดท�ำรายงานความยั่งยืน

การพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษทั มุง่ เน้นให้ความส�ำคัญในด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Environment, Social,
and Governance: ESG) เพือ่ สร้างองค์กรให้เกิดความยัง่ ยืน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ มีบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้านความยัง่ ยืน และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะทุก 6 เดือน และก�ำหนดให้แยกรายงาน
ความยั่งยืนออกจากรายงานประจ�ำปี (56-2) เริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปเพื่อความชัดเจน โดยให้ยึดกรอบการรายงาน
ด้านความยั่งยืนตาม Global Reporting Initiative (GRI) Standards  

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” เพื่อก�ำหนดนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และความคาดหวังของผูถ้ อื หุน้
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
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 คือองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
และได้ริเริ่มความคิดดังกล่าวผ่านโครงการ “แสนสิริ โซเชียล เชนจ์” (Sansiri Social Change)
(สามารถศึกษารายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ทรี่ ายงานความยัง่ ยืนของ
แสนสิริ ปี 2561)

แสนสิรมิ งุ่ มัน่ ในการพัฒนากระบวนการธุรกิจให้ดำ� เนินการบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (EIA) และข้อบังคับ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEQA) ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากส�ำนักวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental
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2. การบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เหมาะสมและเพียงพอที่จะ
ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสัมพันธ์กับการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบ
การควบคุมภายในครอบคลุม 5 ส่วนส�ำคัญ อันได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (2) การบริหารความเสีย่ ง (3) การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการย่อยทีป่ ระกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(5) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (6) คณะกรรมการลงทุน และ (7) คณะกรรมการบริหาร ซึง่ คณะกรรมการทุกคณะ
ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

ในด้านการบริหารงาน บริษทั ฯ ได้กำ� หนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน้าทีใ่ ห้เหมาะสมตามหลัก
การแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละการกระจายอ�ำนาจภายใต้การพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมกระท�ำโดยผูท้ ไี่ ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้
ตามอ�ำนาจอนุมตั กิ ารด�ำเนินงาน (Power of Authorities) ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ มีมาตรการ
ในการติดตามให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ทชี่ ดั เจนเพือ่ ให้ทศิ ทางการท�ำงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกัน
และได้มกี ารประชาสัมพันธ์วสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าวอย่างทัว่ ถึงและสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รวบรวมและก�ำหนดวัฒนธรรม
องค์กรขึน้ และได้สง่ เสริมกิจกรรมเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างค่านิยม แนวทางปฏิบตั ิ สภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานทีเ่ ป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึง่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจะส่งเสริมในด้านความซือ่ สัตย์
ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Integrity) ของพนักงานได้ทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นพลังผลักดันไปสู่ความส�ำเร็จในอนาคต

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมการควบคุมภายในทีด่ ี ซึง่ ถือเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีช่ ว่ ยในการก�ำกับดูแลของ
ผูบ้ ริหารโดยบริษทั ฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรภายใต้หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทีเ่ อือ้ ต่อการควบคุมการปฏิบตั งิ าน อาทิ การแต่งตัง้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ อันประกอบด้วยกรรมการจาก
ฝ่ายบริหาร กรรมการภายนอก และกรรมการตรวจสอบซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท�ำให้การพิจารณาตัดสินใจ
ในการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษทั ฯ มีการคานอ�ำนาจกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตระหนักและถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในเรื่อง จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การรักษาข้อมูลส�ำคัญและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ช่วย
ในการส่งเสริม ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง โดยท�ำการตรวจสอบ
ประเด็นส�ำคัญทางบัญชี-การเงิน และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และหากมี
การตรวจพบข้อบกพร่องจะท�ำการแจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหาแนวทางแก้ไขอย่างทันกาลหรือปรับปรุงให้ดขี นึ้ พร้อมทัง้
น�ำเสนอผลการแก้ไขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

162

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในเรือ่ งของการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูลให้มคี วามทันสมัย เหมาะสมกับ
องค์กร มีความถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์เสมอ เห็นได้จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาปรับปรุงระบบในการจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้กระบวนการจัดเก็บรวบรวม การเข้าถึง การใช้งาน และการจัดท�ำรายงานจากข้อมูลต่าง ๆ
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยที่เพียงพอเหมาะสม ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรทางด้านสารสนเทศที่
บริษัทฯ ก�ำหนด รวมถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลส�ำคัญที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายภายในที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกได้โดยตรง ท�ำให้การติดต่อสื่อสารและการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
มีความปลอดภัย
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดท�ำแผนงานประจ�ำปีที่มีเป้าหมายชัดเจนและวัดผลได้
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด ซึ่งด�ำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่มีการระบุและประเมิน
ความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ดา้ นโอกาสและผลกระทบทีไ่ ด้รบั การพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ผูท้ รงคุณวุฒิ รวมถึงการวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งในด้านต่าง ๆ ทัง้ จากภายนอกและภายใน
องค์กร เพื่อก�ำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยเจ้าของความเสี่ยงที่เป็นผู้รับผิดชอบและ
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพือ่ สร้างโอกาสในการแข่งขัน โดยในระหว่างปฏิบตั ติ ามแผนงานจะมีการติดตามและประเมิน
ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ หากมีปจั จัยความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปหรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้แล้ว บริษัทฯ จะมีการปรับกลยุทธ์หรือก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับ
ความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการเปิดรับข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก โดยเปิดช่องทาง
ในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น (Whistle Blower Channel) เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

5. ระบบการติดตาม
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 12 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส นอกจากนี้ ในการบริหารงานตามแผนงานจะมีการตรวจสอบติดตามผลการ
ด�ำเนินงาน และวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการเงินอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมรวมของพนักงานระดับ
จัดการของทุกฝ่ายเพื่อรายงานความคืบหน้าของการด�ำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นอกเหนือ
ไปจากการบริหารติดตามผลตามระบบงานและตัวชี้วัดที่ก�ำหนดตามแผนงานโดยผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น อันจะเป็น
การเพิ่มช่องทางการส่งผ่านข้อมูลและการติดตามการท�ำงานข้ามสายงานอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบ
ข้อบกพร่องจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีดังนี้
ชื่อ - สกุล

นางศุภานัน เรืองจิระภา

ต�ำแหน่ง

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในอาวุโส

อายุ

63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

Internal Audit Role
Internal Audit Conference 2010

สัด ส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวทางในแบบประเมินที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สรุปได้วา่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ และงบการเงิน
รวมของบริษัทย่อยตามที่ควรอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์
ทีก่ ำ� หนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีอ่ าจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แต่ประการใด

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
นางศุภานัน เรืองจิระภา ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท�ำงาน และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ในระหว่างปีที่ผ่านมา นางศุภานัน เรืองจิระภา ได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึง่ บริษทั ฯ ได้คดิ ราคาซือ้ ขายสินค้า
และบริการตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธรุ กิจการค้า และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หมายเหตุท่ี 7)
ของงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการธุรกิจปกติ ขั้นตอนการอนุมัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการท�ำธุรกรรมกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส่วนการท�ำรายการระหว่างกัน
อื่น ๆ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เป็นไปตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ในการพิจารณาการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ ให้กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งนัน้ ๆ
ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้ ในการด�ำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่
ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

นโยบายหรือแนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทัง้ ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานและหลักการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไป ภายใต้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวังและสมเหตุสมผล
ในการจัดท�ำ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่
มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีทถี่ กู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลสอบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องของงบการเงิน รวมทัง้ ประเมินการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการด� ำ เนิ น การรายการระหว่ า งกั น ตราบเท่ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า การเข้ า ท� ำ รายการระหว่ า งกั น
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามสภาวการณ์ในขณะที่บริษัทฯ เข้าท�ำรายการ โดยจะมีการก�ำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด เช่นเดียวกับการก�ำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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นายอภิชาติ จูตระกูล
ประธานกรรมการบริหาร
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานกรรมการ
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ตารางอัตราส่วน
ทางการเงินที่ส�ำคัญ

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

ปี 2561

ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2559

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2.43

1.78

2.69

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.28

0.15

0.18

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

(0.09)

0.04

0.19

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

188.47

188.88

268.69

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

1.91

1.91

1.34

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

0.29

0.38

0.41

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

1,226.26

956.35

873.50

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

5.77

6.64

15.48

ระยะเวลาชำ�ระหนี้

วัน

62.38

54.23

23.26

วงจรเงินสด

วัน

1,165.79

904.02

851.59

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรเบื้องต้น (ของรายได้หลัก)

ร้อยละ

29.21

31.00

30.52

อัตรากำ�ไรเบื้องต้น (ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย)

ร้อยละ

32.10

33.29

31.47

อัตรากำ�ไรสุทธิ

ร้อยละ

7.54

8.89

9.83

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

6.62

9.57

12.23

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

2.33

3.69

4.75

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

ร้อยละ

13.60

22.29

43.18

เท่า

0.30

0.40

0.48

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

15.58

8.17

5.73

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

2.09

1.60

1.59

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
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หน่วย

ปี 2561

ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2559

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เท่า

1.56

1.15

1.15

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น - สุทธิ

เท่า

1.43

1.05

1.02

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย

เท่า

(1.80)

3.32

7.73

อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระภาระผูกพัน

เท่า

(0.25)

0.12

0.56

ร้อยละ

50.00

50.00

50.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลต่อหุ้น

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 และแนวโน้มของปี 2562

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

2.08

2.16

1.97

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น

บาท

0.14

0.20

0.24

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

0.12(1)

0.12

0.12

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 (ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 ของปีที่ผ่านมา ในด้านการใช้จ่าย การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
การส่งออกสินค้าและบริการ รวมไปถึงการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐมีการขยายตัวมากขึ้น ในส่วนด้านการผลิต สาขา
อุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่งและการคมนาคม
สาขาก่อสร้าง และการผลิตภาคเกษตรยังคงขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับอัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 4.6 ปรับเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวที่ร้อยละ 3.0
ในปี 2560 การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.9 เช่นเดียวกับการลงทุนภาครัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ส�ำหรับ
มูลค่าการส่งออกโดยรวมทั้งปี 2561 อยู่ที่ 235,431 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปีก่อนหน้า

อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม

ร้อยละ

18.69

10.40

4.78

หนี้สินรวม

ร้อยละ

30.52

10.62

5.74

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ร้อยละ

(0.22)

10.05

3.30

รายได้จากการขายหรือบริการ

ร้อยละ

(15.10)

(8.56)

(8.51)

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

ร้อยละ

(8.98)

4.72

(9.79)

กำ�ไรสุทธิ

ร้อยละ

(27.57)

(16.44)

(3.58)

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

หมายเหตุ
(1) บริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ในอัตรา
หุ้นละ 0.04 (สี่สตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 (แปดสตางค์) โดยก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14
พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
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ทางด้านการผลิต สาขาก่อสร้างมีอตั ราเพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 2.7 ตามการเพิม่ ขึน้ ของการก่อสร้างทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม และสาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตัวอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทีร่ อ้ ยละ 7.9 ร้อยละ 7.3 และร้อยละ 6.3 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ สาขาอุตสาหกรรมยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
โดยขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.0 ส่วนทางด้านสาขาเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 5.0 แม้วา่ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัวลดลง
ก็ตาม ทั้งนี้ การจ้างงานยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 1.0 ทางด้านอัตราเงินเฟ้อปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปีในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ส�ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าจะ
ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.5-4.5 โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนทีม่ แี นวโน้มขยายตัว
ในเกณฑ์ดี การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นตาม
ล�ำดับ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจากข้อมูลการส่งออกในไตรมาสสุดท้ายของปีแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาด
สหรัฐฯ และจีนหลายรายการได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้าของทั้ง 2 ประเทศ อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจ�ำกัดและ
ปัจจัยเสี่ยงบางประการ อาทิ ความเสี่ยงในการผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก รวมไปถึงบรรยากาศทางการเมืองและ
ทิศทางนโยบายของรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2561 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งสิ้น 27,146 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากจ�ำนวน 31,757 ล้านบาทในปี 2560 เป็นผล
มาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซึง่ เป็นรายได้หลักของแสนสิริ ซึง่ ลดลงทีร่ อ้ ยละ 17 ส�ำหรับก�ำไรสุทธิ (ส่วน
ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ของปี 2561 มีจ�ำนวน 2,046 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) จ�ำนวน 2,825 ล้านบาทในปี 2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

อัตราส่วนทางการเงิน
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายโครงการในช่วงปี 2559 - 2561 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ตามตารางด้านล่างนี้

ส�ำหรับปี 2561 แสนสิรมิ รี ายได้จากโครงการเพือ่ เช่าเท่ากับ 85 ล้านบาท ลดลงจากจ�ำนวน 89 ล้านบาทในปี 2560 ในขณะที่
รายรับค่าบริการธุรกิจในปี 2561 มีจ�ำนวน 4,311 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 1 จากจ�ำนวน 4,368 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า นอกจากนี้ แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอื่น ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน
รวมจ�ำนวน 297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า

ล้านบาท

ปี 2560
ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2561
ร้อยละ

ล้านบาท

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ร้อยละ

บ้านเดี่ยว

9,616

31.9

11,401

43.7

12,552

58.2

ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์

1,224

4.1

1,751

6.7

2,236

10.4

-

-

30

0.1

160

0.7

คอนโดมิเนียม

19,260

64.0

12,897

49.5

6,605

30.6

รวม

30,099

100.0

26,080

100.0

21,552

100.0

มิกซ์

ส�ำหรับปี 2561 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการจ�ำนวน 21,552 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากรายได้จากการขาย
โครงการจ�ำนวน 26,080 ล้านบาทในปี 2560 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม ซึง่
เกิดจากในปี 2561 แสนสิริมีโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์อยู่ 4 โครงการ ซึ่งทั้ง 4 โครงการนั้น
ด�ำเนินการภายใต้บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งรายได้
จากการขายโครงการภายใต้บริษัทร่วมทุนจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายได้จากการขายโครงการ ส่งผลให้รายได้จากการขาย
โครงการในปี 2561 มีจ�ำนวนลดลง ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการในปี 2561 แบ่งเป็นรายได้จากการขายโครงการ
บ้านเดีย่ วร้อยละ 58 จ�ำนวน 12,552 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 31 จ�ำนวน 6,605 ล้านบาท
รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 10 จ�ำนวน 2,236 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 1
จ�ำนวน 160 ล้านบาท
ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 10 จากจ�ำนวน 11,401 ล้านบาท ในปี 2560
มาอยู่ที่จ�ำนวน 12,552 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากโครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา โครงการเศรษฐสิริ พหล-วัชรพล
โครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 และโครงการบุราสิริ พัฒนาการ ทัง้ นี้ มีรายรับจาก 4 โครงการรวม 3,411 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด
ส�ำหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ในปี 2561 มีจำ� นวน 2,236 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า
ทั้งนี้ รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ มาจากโครงการ 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการสิริ เพลส รังสิต โครงการสิริ
เพลส นวนคร และโครงการสิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 ทั้งนี้ มีรายรับจาก 3 โครงการรวม 936 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของ
รายได้จากการขายโครงการทั้งหมด

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2561 มีจำ� นวน 6,605 ล้านบาท ปรับลดลงอย่างมากทีร่ อ้ ยละ 49 จากจ�ำนวน
12,897 ล้านบาทในปี 2560 ทั้งนี้ โครงการ ดีคอนโด พิงค์ เชียงใหม่ และโครงการ ไนน์ตี้ เอท ไวร์เลส เป็นโครงการที่มี
รายได้สูงสุด 2 อันดับแรก ตามล�ำดับ โดยรายรับรวมจาก 2 โครงการดังกล่าว มีจ�ำนวน 3,034 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14
ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด
ในปี 2561 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการมิกซ์อยู่ที่ 160 ล้านบาทจากโครงการอณาสิริ อยุธยา
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ต้นทุนขาย
ส�ำหรับปี 2561 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากับ 14,633 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับต้นทุนโครงการเพื่อขายใน
ปี 2560 ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ทั้งนี้ อัตราก�ำไรขั้นต้นของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32.1 ปรับตัวลดลง
จากร้อยละ 33.3 ในปี 2560 ส�ำหรับต้นทุนโครงการเพื่อเช่าในปี 2561 มีจ�ำนวน 72 ล้านบาท คงที่จากปี 2560 ในส่วนของ
ต้นทุนบริการธุรกิจนั้นเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 3,447 ล้านบาทในปี 2560 มาอยู่ที่ 3,549 ล้านบาทในปี 2561 ส�ำหรับต้นทุน
บริการอื่น ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2561 เท่ากับ 5,555 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ร้อยละ 19.2 ของรายได้รวม โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเป็นผลมาจากฐานรายได้ที่ลดลง ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 จ�ำนวน 2,593
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.6 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากจ�ำนวน 3,224 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.2 ของรายได้
รวมในปี 2560 เนือ่ งจากสามารถบริหารค่าใช้จา่ ยทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการปรับใช้มาตรฐาน
การบัญชีใหม่ TFRS 15 ซึ่งเปลี่ยนข้อก�ำหนดในการรับรู้ค่าใช้จ่ายคอมมิชชั่น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง ในขณะที่
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารในปี 2561 (รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร) มีจำ� นวน 2,962 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 3 จากจ�ำนวน 2,879
ล้านบาทในปีก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2561 อยู่ที่ 570 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 411 ล้านบาทในปี 2560 ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สิน
ก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปี 2561 แสนสิริและบริษัทย่อยบันทึกก�ำไรสุทธิเท่ากับ 2,046 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 2,825 ล้านบาทในปี 2560 โดยในปี 2561 มีอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 7.5 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากอัตราก�ำไร
สุทธิที่ร้อยละ 8.9 ของรายได้รวมในปี 2560 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ทั้งนี้ อัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 20.7 ของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ�ำนวน 95,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 15,016
ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 70,742
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 16,309 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวน 24,615
ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 1,293 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดินรอ
การพัฒนา

รายงาน
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ปี 2559
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หนี้สิน

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 64,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 15,083 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน จ�ำนวน 29,125 ล้านบาท ลดลง 1,375 ล้านบาท
และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 35,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,457 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริและ
บริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ 48,179 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากเดิมที่ 35,527 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.09 เท่า และหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ตามนิยาม
ในข้อก�ำหนดสิทธิเท่ากับ 1.56 เท่า ทัง้ นี้ บริษทั ยังคงสามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามทีก่ ำ� หนดไว้กรณีทอี่ อกตราสารหนี้
กล่าวคือ ก�ำหนดให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ยเท่ากับ -1.80 เท่า ปรับลดลง
จาก 3.32 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ อย่างมากของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
มาอยู่ที่ 5,807 ล้านบาท ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของการจ่ายช�ำระดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 1,800 ล้านบาท

โดยนิยาม “หนีส้ นิ ” หมายถึง หนีส้ นิ รวมตามทีป่ รากฏในงบการเงินรวม ซึง่ รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนีส้ นิ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค�้ำประกัน อาวัล หรือ ก่อภาระผูกพันอื่นใดในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือ
นิติบุคคลอื่น (การค�้ำประกันไม่รวมถึงกรณีที่บุคคลอื่นเข้าผูกพันตนเป็นผู้ค�้ำประกันผู้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นผู้ค�้ำประกันบริษัท
ย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทางการเงิน
และส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 30,852 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการซื้อหุ้นคืนจ�ำนวน 392 ล้านบาท ทั้งนี้ แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากก�ำไร
สุทธิของปี 2560 จ�ำนวน 1,634 ล้านบาท
กระแสเงินสด
แสนสิริและบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิยกมาจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,978 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 5,807 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ�ำนวน 2,496 ล้านบาท และเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 9,333 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จ�ำนวน 3,933 ล้านบาท ส�ำหรับกิจกรรมด�ำเนินงาน แสนสิรมิ กี ำ� ไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงานจ�ำนวน 18,029 ล้านบาท ในการนี้ แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขายจ�ำนวน 24,981 ล้านบาท ส�ำหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ
เงินลงทุนชั่วคราว จ�ำนวน 5,855 ล้านบาท และจ�ำนวน 1,395 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส�ำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน แสนสิริใช้
กระแสเงินสดจ่ายไปในการช�ำระคืนเงินกูย้ มื และดอกเบีย้ ให้แก่สถาบันการเงินรวมจ�ำนวน 8,096 ล้านบาท จ่ายช�ำระคืนหุน้ กู้
ที่ครบก�ำหนดไถ่ถอนจ�ำนวน 6,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 1,634 ล้านบาท

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระภาระผูกพันเท่ากับ -0.25 เท่า
ปรับลดลงจาก 0.12 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ อย่างมากของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ด�ำเนินงานเป็น 5,807 ล้านบาท ในปี 2561 จาก 1,936 ล้านบาทในปีก่อนหน้า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินสดสุทธิใช้ไปใน
การจ่ายช�ำระหุ้นกู้ครบก�ำหนดเป็น 6,000 ล้านบาทในปี 2561 จาก 2,000 ล้านบาทในปี 2560 และการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย
การลงทุนและซื้อสินทรัพย์มาอยู่ที่ 8,872 ล้านบาทในปี 2561 จาก 6,993 ล้านบาทในปีก่อนหน้า

สรุปปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานในอนาคต
ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของแสนสิริ ซึ่งส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้หรือมีการเปลีย่ นแปลงจากปีทผี่ า่ นมาอย่างมีนยั ส�ำคัญ ประกอบด้วย ความเสีย่ งจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจ
โลก แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยโลก รวมไปถึงมาตรการรัฐ ซึ่งส่งผลต่อก�ำลังซื้อของ
ผูบ้ ริโภค ท�ำให้ความสามารถในการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยอาจลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวน แสนสิรไิ ด้ตระหนักถึงปัจจัยภายนอก
ที่อาจจะมีผลกระทบดังกล่าว ได้น�ำมาวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.43 เท่า ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.78 เท่า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนที่ร้อยละ 30 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลงที่ร้อยละ 5 จากตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
และหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ซึ่งปรับลดลงจาก 3,200 ล้านบาท และ 5,998 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มาอยู่ที่ 0
บาท และ 3,997 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 6.62 ปรับลดลงจากร้อยละ 9.57 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของก�ำไรสุทธิ (Net Profit) ที่ร้อยละ 28 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 3.69 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.33 ส�ำหรับอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.60 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มาอยู่ที่ 2.09 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นผลมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ รวมจากการเสนอขายหุน้ กูช้ นิดไม่มปี ระกัน การเพิม่ ขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร และการเพิม่ ขึ้น
ของเงินกู้ยืมระยะยาว
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
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รายงาน
และงบการเงินรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ จากกลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อก�ำหนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสม
ย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว โดยบันทึกปรับปรุงกับก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
2561 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบ
งบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบ
ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน
ผลของวิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบส�ำหรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เนือ่ งจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวเลขทีม่ สี าระส�ำคัญทีส่ ดุ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็นตัวชีว้ ดั
หลักในแง่ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ ผูใ้ ช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับกลุม่ บริษทั มีจำ� นวน
หน่วยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น กลุ่มบริษัท
จึงมีความเสีย่ งเกีย่ วกับการรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทแี่ สดงอยูใ่ นงบการเงิน ว่าได้เกิดขึน้ จริงและเกีย่ วข้อง
กับกิจการ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยการ

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลือ่ นไหวของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
		 เพือ่ ระบุถงึ โครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายทีม่ ขี อ้ บ่งชีว้ า่ มีการขายโครงการช้ากว่าปกติ รวมทัง้ พิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
		 ภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประเมินข้อบ่งชีก้ ารด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส�ำหรับรายการขายภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินเปรียบเทียบกับราคาทุนของต้นทุน
		 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแต่ละโครงการ
• สอบทานการประมาณการมูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืนซึง่ จัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ หรือรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารและหนังสือชี้ชวนในการออกหุ้นกู้
การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในสัญญากูย้ มื เงินจากธนาคารและหนังสือชีช้ วนในการออกหุน้ กูเ้ ป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญในการตรวจสอบ
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจากธนาคารและหุ้นกู้ที่มีสาระส�ำคัญ เป็นหนี้สินที่มีมูลค่าสูงสุดใน
งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสัญญากู้ยืมเงินและหนังสือชี้ชวนจ�ำนวนมาก โดยแต่ละสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารและ
หนังสือชีช้ วนนัน้ ได้ระบุเงือ่ นไขบางประการทีก่ ลุม่ บริษทั ต้องปฏิบตั ติ าม เช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน หากกลุม่
บริษทั ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกูด้ งั กล่าวจากผูใ้ ห้กู้ รวมถึง
การจัดประเภทจากหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สนิ หมุนเวียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการด�ำเนินงานต่อเนื่องของกลุม่ บริษทั ได้
ข้าพเจ้าได้ทำ� ความเข้าใจกระบวนการในการติดตามเงือ่ นไขต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญากูย้ มื ของฝ่ายบริหาร และตรวจสอบ
เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญากู้ยืม ทั้งส่วนที่เป็นข้อก�ำหนดทั่วไปและข้อก�ำหนดทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการด�ำรง
อัตราส่วนทางการเงิน ว่าเป็นไปตามที่ระบุในสัญญากู้ยืม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญากู้ยืม

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรรายได้ โดยการ
		 สอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุม่ ทดสอบการปฏิบตั ติ ามการควบคุมทีก่ ลุม่ บริษทั ออกแบบไว้

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้
		 ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป (Journal voucher)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ตามที่เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ต้องอาศัยดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประมาณ
การค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายส�ำหรับโครงการที่มีข้อบ่งชี้การด้อยค่า
ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุน โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
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ข้าพเจ้าได้ทำ� ความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินค่าเผือ่ การลดลงของต้นทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายโดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ และได้ประเมินวิธกี ารและ ข้อสมมติทฝี่ า่ ยบริหาร
ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายดังนี้
• สอบทานเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย ความสม�ำ่ เสมอ
		 ของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และเหตุผลส�ำหรับการรับรูค้ า่ เผือ่ การลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		 เพื่อขาย
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้ง
ทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลทราบเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสม
ต่อไป
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• สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
		 สัญญาขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ ง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็น
อิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้า เชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสือ่ สารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั

• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
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พิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
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บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560
(ปรับปรุงใหม่)

3,932,608,565
2,368,566,091
121,679,215
96,253,147

2,977,567,816
973,186,733
322,823,805
156,860,652
54,541,737

2,535,964,983
2,368,566,091
77,044,784
59,761,866

1,531,628,304
973,186,733
322,823,805
20,077,505
37,801,766

7.3
12

1,837,140,000
56,305,394,648
1,540,171,762
2,452,464,935
1,043,697,568
803,118,547
240,747,038
70,741,841,516

598,000,000
43,384,455,103
1,355,758,295
3,858,830,694
258,091,472
210,658,400
282,149,909
54,432,924,616

1,837,140,000
39,157,319,997
1,134,503,006
2,451,866,935
1,043,697,568
189,697,153
223,267,805
51,078,830,188

874,132,948
28,237,061,925
1,186,569,246
1,979,446,364
258,091,472
19,883,758
284,766,666
35,725,470,492

4,783,773,051
9,524,016
725,979,588
850,468,064
855,774,710
288,802,552
13,226,325,582
1,975,243,157
985,165,913
332,866,452
224,711,418
356,260,089
24,614,894,592
95,356,736,108

5,208,213,051
9,591,807
546,794,176
524,368,769
816,153,628
272,519,933
15,161,143,899
1,950,330,121
865,885,852
165,396,217
253,482,166
134,366,053
25,908,245,672
80,341,170,288

13,911,367,359
3,962,965,202
1,294,832,700
329,869,152
266,045,937
10,479,110,757
1,074,306,509
249,718,227
313,139,875
30,688,828
198,638,137
32,110,682,683
83,189,512,871

17,888,314,103
2,991,065,633
1,112,832,700
415,953,628
228,892,223
12,065,312,486
922,678,305
234,251,819
148,656,299
32,790,267
43,880,380
36,084,627,843
71,810,098,335

7.3
14
15
16
17
18
19
20
21
37
22
23

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน - ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน - ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินประกันการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน- สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
ส�ำรองรายการภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

24
24
25
26
27
28

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
(ปรับปรุงใหม่)

2561

2560
(ปรับปรุงใหม่)

6,250,000,000
5,874,694,102
1,675,650,782
2,512,500,802
3,997,446,222
214,650,473
168,498,715
3,894,160,817

2,400,000,000
5,968,399,829
1,563,487,825
3,974,168,502
3,199,563,731
5,998,307,982
308,885,852
108,300,024
1,228,188,440

6,250,000,000
5,874,694,102
1,262,538,731
2,388,750,802
3,997,446,222
88,895,563
86,325,803
1,199,343,940

2,400,000,000
5,968,399,829
1,221,242,978
3,243,493,502
3,199,563,731
5,998,307,982
237,820,855
76,163,894
241,440,630

2,102,574,020
551,853,985
830,797,424
713,416,922
338,972,151
29,125,216,415

2,990,288,566
657,384,538
964,826,339
744,891,228
393,066,755
30,499,759,611

2,023,875,772
437,292,323
584,932,960
633,988,131
234,604,623
25,062,688,972

2,915,394,941
544,790,224
693,624,954
623,350,618
244,477,861
27,608,071,999

303,381,743

344,531,724

-

-

7.3

-

-

468,401,939

892,525,312

26

9,101,371,734

6,121,291,135

6,488,008,140

4,830,161,062

27

3,727,941,609

-

2,502,941,609

-

28

20,443,117,002
1,231,015,406
196,289,297
240,303,974
135,707,522
35,379,128,287
64,504,344,702

10,972,459,506
92,400,000
902,722,565
145,185,527
182,962,415
160,396,386
18,921,949,258
49,421,708,869

20,443,117,002
136,125,902
196,783,971
36,276,063
30,271,654,626
55,334,343,598

10,972,459,506
101,766,948
136,668,485
60,388,141
16,993,969,454
44,602,041,453

30
12.5

16
29
30

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

8
9
10
11

13

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ลูกหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
เงินมัดจ�ำค่าที่ดินและซื้อสินทรัพย์
งานระหว่างบริหารโครงการ
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

187

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560
(ปรับปรุงใหม่)

31

32
33
33

19,251,140,783

16,224,125,722

19,251,140,783

15,903,125,722
2,295,630,600
57,112,446

15,903,125,722
2,295,630,600
51,532,495

15,903,125,722
2,295,630,600
57,112,446

15,903,125,722
2,295,630,600
51,532,495

1,567,737,139
391,903,566
11,301,231,270
(391,903,566)
(276,502,281)
30,848,334,896
4,056,510
30,852,391,406
95,356,736,108

1,433,036,983
11,451,710,658
(186,147,742)
30,948,888,716
(29,427,297)
30,919,461,419
80,341,170,288

1,567,737,139
391,903,566
8,031,563,366
(391,903,566)
27,855,169,273
27,855,169,273
83,189,512,871

1,433,036,983
7,524,731,082
27,208,056,882
27,208,056,882
71,810,098,335

รายได้
รายได้จากการขายโครงการ
รายได้ค่าบริการธุรกิจ
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
รายได้ค่าบริการอื่น
รายได้อื่น
ก�ำไรจากการขายที่ดิน
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายโครงการ
ต้นทุนบริการธุรกิจ
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
ต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
ต้นทุนบริการอื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายและทีด่ นิ รอการพัฒนา (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

21,552,324,880
4,311,385,291
2,127,961
84,612,092
297,272,861

26,079,960,661
4,367,516,149
86,408,095
89,085,914
292,557,817

15,298,062,321
6,155,883,728
60,728,911
32,187,717
33,630,625

16,912,593,941
6,226,710,007
91,714,853
32,507,673
32,606,180

104,141,572
2,603,719
365,237,450
66,080
426,723,026
27,146,494,932

253,236,298
212,601,047
49,560
375,312,580
31,756,728,121

257,662,640
770,505,992
1,072,066,080
310,507,837
23,991,235,851

285,746,106
621,814,389
373,949,560
233,449,729
24,811,092,438

14,633,236,581
3,548,676,398
2,768,205
72,213,627
322,902,130
2,593,270,049
2,961,695,651

17,399,011,413
3,447,135,636
88,959,426
71,786,404
325,741,412
3,223,950,673
2,878,767,999

10,349,887,906
5,509,048,362
53,849,021
34,547,553
34,700,921
1,934,902,184
2,131,716,805

11,151,813,231
5,263,909,273
93,815,995
33,936,374
34,373,943
1,935,039,731
2,191,786,665

12.4

130,021,931

207,983,303

15,100,000

(6,355,900)

19
21

20,000,000
21,200,000
24,305,984,572

30,040,000
98,200,000
27,771,576,266

20,000,000
20,083,752,752

30,040,000
20,728,359,312

2,840,510,360
443,592,530
(138,942,803)
3,145,160,087
(569,573,695)
2,575,586,392
(533,109,749)
2,042,476,643

3,985,151,855
42,953,585
(17,100,324)
4,011,005,116
(410,509,628)
3,600,495,488
(818,828,049)
2,781,667,439

3,907,483,099
3,907,483,099
(787,256,342)
3,120,226,757
(426,223,643)
2,694,003,114

4,082,733,126
4,082,733,126
(524,278,621)
3,558,454,505
(656,556,996)
2,901,897,509

35

7.1

35

16.2
17.2

37

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

31
34.1

16,224,125,722

หมายเหตุ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 15,162,734,320 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.07 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุ้นสามัญ 17,991,720,358 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 14,862,734,320 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.07 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�ำไรสะสม - จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
หุ้นทุนซื้อคืน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

188

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

189

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

190
32

ส�ำรองตามกฎหมาย

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั ย่อยเปลีย่ นสภาพเป็นการร่วมค้า

39

เงินปันผลจ่าย

15,903,125,722

-

-

-

-

-

33
34.1

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
หุน้ ทุนซือ้ คืน

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี

15,903,125,722

-

-

4

ก�ำไรส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - หลังการ
ปรับปรุง

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนือ่ งจาก
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ

15,903,125,722

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตามที่
รายงานไว้เดิม

32

ส�ำรองตามกฎหมาย

15,903,125,722

39

เงินปันผลจ่าย

-

617,639,363

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

31

2,295,630,600

-

-

-

-

-

-

-

-

2,295,630,600

-

2,295,630,600

2,295,630,600

-

-

-

825,443,261

0.20

34.1

0.18

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

0.20

ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

0.14
57,112,446

-

-

-

5,579,951

-

-

-

-

51,532,495

-

51,532,495

51,532,495

-

-

10,831,670

-

-

-

-

-

40,700,825

จัดสรรแล้ว

1,567,737,139

-

134,700,156

-

-

-

-

-

-

1,433,036,983

-

1,433,036,983

1,433,036,983

145,094,876

-

-

-

-

-

-

-

1,287,942,107

ส�ำรองตามกฎหมาย

34.2

-

2,901,897,509

-

2,667,409,205

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่

2,815,017,918
(43,037,969)
2,771,979,949

-

1,919,742,994
(3,501,064)
1,916,241,930

-

2,901,897,509

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

2,694,003,114

-

2,824,705,408
(43,037,969)
2,781,667,439

-

2,045,977,707
(3,501,064)
2,042,476,643

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี

2,901,897,509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

391,903,566

-

-

-

-

391,903,566

อื่น ๆ

ก�ำไรสะสม

11,301,231,270

-

(134,700,156)

(1,633,973,199)

-

(391,903,566)

2,010,097,533

(35,880,174)

2,045,977,707

11,451,710,658

441,629,565

11,010,081,093

11,010,081,093

(145,094,876)

(1,857,084,045)

-

-

-

2,824,705,408

-

2,824,705,408

10,187,554,606

ยังไม่ ได้จัดสรร

(391,903,566)

-

-

-

-

(391,903,566)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(26,593,909)
(26,593,909)
(26,593,909)
2,667,409,205

-

(9,687,490)
2,771,979,949

1,470,187,339

(35,880,174)
(35,880,174)
(126,234,713)
1,916,241,930

-

รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
(276,502,281)

-

-

-

-

-

(90,354,539)

(90,354,539)

-

(186,147,742)

-

(186,147,742)

(186,147,742)

-

-

-

-

-

(9,687,490)

(9,687,490)

-

(176,460,252)

ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4,056,510

36,984,871

-

-

-

-

(3,501,064)

-

(3,501,064)

(29,427,297)

-

(29,427,297)

(29,427,297)

-

-

-

-

13,000,000

(43,037,969)

-

(43,037,969)

610,672

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

30,852,391,406

36,984,871

-

(1,633,973,199)

5,579,951

(391,903,566)

1,916,241,930

(126,234,713)

2,042,476,643

30,919,461,419

441,629,565

30,477,831,854

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

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30,848,334,896

-

-

(1,633,973,199)

5,579,951

(391,903,566)

1,919,742,994

(126,234,713)

2,045,977,707

30,948,888,716

441,629,565

30,507,259,151

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

2560

15,285,486,359

-

หุ้นทุนซื้อคืน

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

(9,687,490)
(9,687,490)

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์

(90,354,539)
(90,354,539)
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
2561

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2560

ก�ำไรส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและช�ำระแล้ว

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

191

33
34.1
39
32

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายลดลง
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์
ตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับสิทธิการเช่า
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ก�ำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
โอนกลับประมาณการหนีส้ นิ จากการรับประกันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
และที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
ค่าใช้จ่ายส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาโรงแรม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�ำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
ตั๋วเงินรับระยะสั้นค่าที่ดิน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เงินมัดจ�ำค่าที่ดิน
งานระหว่างบริหารโครงการ
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

2,575,586,392

3,600,495,488

3,120,226,757

3,558,454,505

14,512,787,820
17,498,279
204,093,477
48,068
59,736,382
28,770,748
255,245
(820,317)
2,664,347
(1,990,952)
383,488,647
1,684,817
(41,149,981)
(43,726,927)

17,399,011,413
15,149,994
183,905,336
40,198
27,849,363
28,770,748
(107,724)
268,499,594
(3,689,400)
18,298,634
(41,149,982)
(546,785)

10,287,698,175
16,424,289
122,840,213
54,572,764
2,101,439
262,084
(3,981,904)
(8,321,403)
(31,743,450)

11,151,813,231
13,527,192
108,484,851
24,428
24,266,913
2,101,439
(3,141)
18,297,973
(343,919)

130,021,931
20,000,000
21,200,000
182,287,188
108,952
18,985,885
2,775,804
5,579,951
(443,592,530)
138,942,803
(66,080)
(365,237,450)
619,287,209

207,983,303
30,040,000
98,200,000
87,796,803
16,816,775
2,665,823
10,831,670
(42,953,585)
17,100,324
(49,560)
(212,601,047)
430,880,229

15,100,000
20,000,000
93,734,415
108,952
11,778,573
1,008,923
5,579,951
(1,072,066,080)
(770,505,992)
836,969,856

(6,355,900)
30,040,000
69,402,969
11,009,459
978,185
10,831,670
(373,949,560)
(621,814,389)
544,649,222

18,029,219,708

22,143,237,612

12,701,787,562

14,541,415,128

33,496,620
(24,980,695,216)
1,406,365,759
(785,606,096)
(592,460,147)

(4,660,693)
360,000,000
(19,077,100,676)
(1,434,276,814)
-

(48,645,876)
(18,707,528,995)
(472,420,571)
(785,606,096)
(169,813,395)

61,166,133
(12,207,854,166)
338,812,386
-

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

1,433,036,983
134,700,156
1,567,737,139
51,532,495
5,579,951
57,112,446
2,295,630,600
2,295,630,600
15,903,125,722
15,903,125,722

4

-

1,433,036,983
51,532,495
2,295,630,600
15,903,125,722

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 หลังการปรับปรุง
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
หุ้นทุนซื้อคืน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เงินปันผลจ่าย
ส�ำรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27,208,056,882
2,694,003,114
(26,593,909)
2,667,409,205
(391,903,566)
5,579,951
(1,633,973,199)
27,855,169,273
(391,903,566)
(391,903,566)
7,524,731,082
2,694,003,114
(26,593,909)
2,667,409,205
(391,903,566)
(1,633,973,199)
(134,700,156)
8,031,563,366

15,907,006
-

7,508,824,076
-

7,508,824,076
1,433,036,983
2,295,630,600
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เงินปันผลจ่าย
ส�ำรองตามกฎหมาย

31
34.1
39
32

15,903,125,722

51,532,495

391,903,566
391,903,566

15,907,006
-

27,192,149,876
-

27,192,149,876
-

24,693,422,118
2,901,897,509
2,901,897,509
1,443,082,624
10,831,670
(1,857,084,045)
6,609,105,488
2,901,897,509
2,901,897,509
(1,857,084,045)
(145,094,876)
1,287,942,107
145,094,876
1,470,187,339
825,443,261
15,285,486,359
617,639,363
-

40,700,825
10,831,670
-

ส�ำรองตาม
กฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

จัดสรรแล้ว

อื่น ๆ

ก�ำไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

ยังไม่ ได้จัดสรร

หุ้นทุนซื้อคืน

-

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

192

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

งบการเงินรวม

2560

(327,828,546)
(42,003,409)

24,661,988
(154,757,757)

(321,357,920)
(5,003,332)

181,589,077
528,377,878
2,028,766,761
(429,603,254)
(16,664,807)
(5,035,485,309)
(771,650,348)
(5,807,135,657)

214,126,634
(314,875,697)
1,407,802,841
138,264,745
(11,640,393)
3,051,045,604
(1,114,835,592)
1,936,210,012

41,295,753
(696,622,122)
66,384,140
(335,668,414)
(3,056,824)
(8,539,990,607)
(567,959,940)
(9,107,950,547)

45,912,416
(314,875,697)
754,909,887
120,953,668
(7,432,747)
3,006,645,756
(660,745,152)
2,345,900,604

(1,395,379,358)
322,823,805
(5,855,632,500)
5,256,532,500
(127,457,009)
91,817,830
(86,024,421)
(325,718,123)
(227,206,618)
(476,848,943)
(225,000,000)
(152,409,764)
50,000,000
2,082,500
85,721
382,005,412
270,066,080
(2,496,262,888)

(973,186,733)
(322,823,805)
(4,041,524,782)
2,699,000,000
(815,823,228)
(9,591,807)
(10,731,708)
(143,167,874)
(48,693,458)
(541,469,093)
(85,950,692)
109,804
172,696,258
100,049,560
(4,021,107,558)

(1,395,379,358)
322,823,805
(14,674,948,236)
17,688,887,928
(1,751,450)
91,817,830
(86,024,421)
(274,805,898)
(219,056,340)
(978,899,568)
(225,000,000)
50,000,000
75,398
831,097,213
1,072,066,080
2,200,902,983

(973,186,733)
(322,823,805)
(13,746,913,628)
10,729,950,180
(415,623,228)
(10,731,708)
(95,998,935)
(42,479,557)
(1,149,669,028)
(85,950,691)
4,673
521,690,854
373,949,560
(5,217,782,046)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
จ่ายช�ำระหุ้นกู้ครบก�ำหนด
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
จ่ายช�ำระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
จ่ายช�ำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาจาก (ไปเป็น) ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

2560

2561

2560

3,850,000,000
(93,705,726)
8,252,559,800
(6,295,528,182)
13,500,000,000
(50,294,815)
(6,000,000,000)
(1,800,335,230)
2,836,375
(6,653,495)
(1,633,973,199)
(391,903,566)
9,333,001,962
(74,562,668)
955,040,749
2,977,567,816
3,932,608,565

(1,916,000,000)
1,492,727,307
5,755,005,000
(5,172,026,747)
5,000,000,000
(17,655,000)
(2,000,000,000)
92,400,000
(1,317,320,102)
20,000,000
(4,833,686)
13,000,000
(1,857,084,045)
1,443,082,624
1,531,295,351
(9,687,490)
(563,289,685)
3,540,857,501
2,977,567,816

3,850,000,000
(93,705,726)
503,751,259
(927,874,632)
6,346,849,800
(5,540,177,972)
13,500,000,000
(50,294,815)
(6,000,000,000)
(1,647,469,786)
2,836,375
(6,653,495)
(1,633,973,199)
(391,903,566)
7,911,384,243
1,004,336,679
1,531,628,304
2,535,964,983

(1,916,000,000)
1,492,727,307
806,358,340
(387,419,454)
5,294,800,000
(4,205,957,013)
5,000,000,000
(17,655,000)
(2,000,000,000)
(1,255,592,018)
20,000,000
(4,833,686)
(1,857,084,045)
1,443,082,624
2,412,427,055
(459,454,387)
1,991,082,691
1,531,628,304

1,222,019,000

937,153,397

846,859,167

762,363,291

30,981,339
(71,015,971)

7,107,745
9,653,487

12,446,418
-

-

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

(216,377,557)
(221,894,035)

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินสดจ่ายจากบริษัทย่อยที่เปลี่ยนเป็นกิจการร่วมค้า
เงินสดรับสุทธิจากการคืนทุนของการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

194

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

2561

2560

ร้อยละ

ร้อยละ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว)

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท แสนสิริ ไชน่า 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

1. บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

6.18

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH

5.88

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

5.58

บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

4. นายเศรษฐา ทวีสิน

4.43

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

100

100

5. BNY MELLON NOMINESS LIMITED

3.57

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผูถ้ อื
ไทย
ใบอนุญาตจัดตัง้ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

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

100

บริษัท ปารณัท จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด”)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

100

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding company)

ไทย

97

90

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

-
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2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
		 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
		 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

Sansiri US, Inc.

ลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding company)

สหรัฐอเมริกา

100

100

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

-

		 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
		 แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

-

บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

-

		 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

-

บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไทย

100

-

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

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

กิจการโรงเรียน

ไทย

100

100

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ คือเลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
			 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
					 “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ถือหุ้นทางอ้อม

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ครั้งล่าสุด มีดังนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ถือหุ้นทางตรง

บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย บริษทั ฯ ประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
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ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

บริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

ให้บริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ไทย
และงานวิวาห์ครบวงจร

Sansiri Guernsey (2015) Limited

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Sansiri International Pte. Ltd.

ส�ำนักงานบริหารส่วนกลางและ
สิงคโปร์
จัดการบริษทั ย่อย ในประเทศสิงคโปร์

Guernsey

2561

2560

ร้อยละ

ร้อยละ
70

70

			 ในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ำ�
			 กับลูกค้า มาถือปฏิบตั กิ อ่ นวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ ซึง่ มาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
			 เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

100

100

100

-

			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
			 ต่อไปนี้

					 รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของกลุม่ บริษทั ในระหว่างปีปจั จุบนั แสดงในหมายเหตุ 15 หมายเหตุ 16
					 และหมายเหตุ 17
			 ข) บริษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือบริษทั ย่อยได้ หากบริษทั ฯ มีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสีย
					 ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่าง
					 มีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
			 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) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระส�ำคัญได้ถกู ตัดออกจากงบการเงิน
					 รวมนี้แล้ว
			 ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมคือจ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
					 ส่วนทีไ่ ม่ได้เป็นของบริษทั ฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของ
					 ผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษทั ฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้า และบริษทั ร่วมตามวิธรี าคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
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ในระหว่างปี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชี
ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือ
จัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน�ำมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

			
			
			
			
			

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่
อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน่ มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดหลักการ 5 ขัน้ ตอนส�ำหรับการรับรูร้ ายได้
ทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้ในจ�ำนวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่า
จะมีสทิ ธิได้รบั จากการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้สง่ มอบให้แก่ลกู ค้า และก�ำหนดให้กจิ การต้องใช้ดลุ ยพินจิ
และพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

			
			
			
			
			

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูผ้ ลสะสมของการน�ำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนีม้ าถือปฏิบตั โิ ดยปรับปรุงกับ
ก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใช้
แนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรนเกี่ยวกับการไม่ปรับปรุงย้อนหลังการแสดงรายการของสัญญาที่กิจการได้มีการโอน
สินค้าหรือบริการทั้งหมดแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม ซึ่งพิจารณาว่าเป็นสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ณ วันที่
1 มกราคม 2561

			 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
			
			
			
			
			
			

สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ป ระกาศใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับ
ผู้ใช้มาตรฐาน

			 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่
			 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ชื่อบริษัท

ข. การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในระหว่างปี

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
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ง. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

จ�ำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงได้ดังนี้

			 ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน
			 ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่องมือทางการเงิน

ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

สินทรัพย์
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

-

803

803

(778)

273

(505)

การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

เงินลงทุนในการร่วมค้า
(ส�ำรองรายการภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า)

การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,146

(161)

985

368

915

1,283

ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

10,386

915

11,301

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

10,386

915

11,301

รายได้จากการขายโครงการ

21,792

(240)

21,552

ต้นทุนขายโครงการ

14,513

120

14,633

ค่าใช้จ่ายในการขาย

3,546

(953)

2,593

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

445

(1)

444

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

414

119

533

1,569

473

2,042

1,573

473

2,046

0.11

0.03

0.14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

			
			
			
			
			
			
			

ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครือ่ งมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการ
ค�ำนวณการด้อยค่าของเครือ่ งมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และ
เมือ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ นีม้ ผี ลบังคับใช้ จะท�ำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

			 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่
			 เริม่ น�ำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี เ นื่ อ งจากการน� ำ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับก�ำไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

รวมสินทรัพย์
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุน

ก�ำไรส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ผลกระทบต่อก�ำไรสะสมต้นปี 2561 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานฉบับนี้
มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้

442

16

รวม

442

16

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ผลกระทบต่อก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

201

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม

ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

		 ข)		
					
					
					
					

การจ่ายช�ำระค่าใช้จา่ ยแทนลูกค้า - บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยใน
อาคารชุดพักอาศัยหรือจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย โดย
จ่ายแทนลูกค้าเมื่อลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยพิจารณาว่ารายการเหล่านี้เป็นสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า ดังนั้นจึงต้องบันทึกรายการดังกล่าวหัก
จากมูลค่ารายได้ในสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
-

190

190

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

288

(38)

250

รวมสินทรัพย์

288

152

440

ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

7,880

152

8,032

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

7,880

152

8,032

รายได้จากการขายโครงการ

15,437

(139)

15,298

ต้นทุนขายโครงการ

10,288

62

10,350

ค่าใช้จ่ายในการขาย

2,306

(371)

1,935

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

392

34

426

2,558

136

2,694

2,558

136

2,694

0.17

0.01

0.18

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรขาดทุน

ก�ำไรส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

รายการปรับปรุงข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ค่านายหน้าจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้า - ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยพิจารณาว่าค่านายหน้าที่
		 จ่ายไปเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้าจะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่าใช้จา่ ยอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง
		 กับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเกิดรายการ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

- รายการส่งเสริมการขายที่ระบุในสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า โดยให้กับลูกค้าเมื่อมีการจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยใน
		 อาคารชุดพักอาศัย เช่น การให้สินค้าโดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) หรือการจ่ายช�ำระค่าใช้จ่ายแทนลูกค้า
		 ก)		
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การให้สนิ ค้าโดยไม่คดิ มูลค่า (ของแถม) เช่น เฟอร์นเิ จอร์ เครือ่ งตกแต่ง - บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการให้สนิ ค้า
กับลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่าเมื่อลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ฝ่ายบริหารของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยพิจารณาว่าสินค้าทีใ่ ห้เหล่านีเ้ ป็นส่วนควบของบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยซึง่
เป็นภาระหลักทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต้องส่งมอบให้ลกู ค้าตามสัญญา ดังนัน้ จึงต้องบันทึกต้นทุนของรายการ
เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการขายโครงการ จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

5. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
5.1 การรับรู้รายได้
			 ก) รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
					
					
					
					

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูร้ ายได้จากการขายบ้านพร้อมทีด่ นิ และรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
เมื่อได้มีการโอนอ�ำนาจควบคุมในสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้องในการบริหาร
หรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้และ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

			 ข) รายได้จากการขายสินค้า
					 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็น
					 เจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
					 ส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
			 ค) รายได้ค่าเช่า
					 รายได้ค่าเช่ารับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้างไปตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่
					 เกิดเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา
			 ง) รายได้จากกิจการโรงแรม
					 รายได้ห้องพักบันทึกเป็นรายได้เมื่อแขกเข้าพักตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มบันทึก
					 เมื่อมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
			 จ) รายได้จากกิจการโรงเรียน
					 รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่ารถรับส่ง และรายได้ค่าอาหารรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร
					 รายได้คา่ สมัครเรียนแรกเข้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อโรงเรียนได้ยอมรับให้เป็นนักเรียน
			 ฉ) รายได้ค่าบริการ
					 รายได้คา่ บริการรับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขัน้ ความส�ำเร็จของงาน ซึง่ ค�ำนวณโดยการเปรียบเทียบ
					 ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา
			 ช) ดอกเบี้ยรับ
					 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
			 ซ) เงินปันผลรับ
					 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
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ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
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			 ฌ) ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

			 บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

					
					
					
					

			
			
			
			

5.2 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและต้นทุนขายโครงการ
			 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า
			 ซึง่ ประกอบด้วยต้นทุนทีด่ นิ ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
			 ในการค�ำนวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำการ
			 แบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โดยค�ำนึงถึงต้นทุนจริงทีเ่ กิดขึน้ ด้วย) ตามเกณฑ์พนื้ ทีท่ ขี่ าย
			 วัสดุกอ่ สร้างแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน (ตามวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก) หรือมูลค่ายุตธิ รรมทีจ่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใด
			 จะต�ำ่ กว่า
			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
			 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
			 ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
5.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			 ส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
			 เก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.5 ต้นทุนการกู้ยืม
			
			
			
			
			

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ หรือพัฒนาโครงการที่ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้น
จะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมือ่ การก่อสร้างเสร็จสิน้ หรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการด�ำเนินการ
พัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ย
และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

			
			
			
			

ส�ำหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าว ประกอบด้วย ดอกเบี้ย
ที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการน�ำเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดอกเบี้ยจะ
ค�ำนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนัน้ ด้วยอัตราการตัง้ ขึน้ เป็นทุน อัตราการตัง้ ขึน้ เป็นทุนคืออัตราถัวเฉลีย่
ถ่วงน�้ำหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ

5.6 เงินลงทุน
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			 ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
					 จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
			 ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
			 ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

			 เมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึก
			 ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการ
			 ท�ำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อม
			 ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
			 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
			 โดยประมาณ 10 - 30 ปี ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนรวมอยูใ่ นการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
			 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูผ้ ลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั สุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
			 ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
			 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
			 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
			 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
			 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 อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะ
			 ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจาก
			 การจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตัดรายการสินทรัพย์นนั้ ออกจากบัญชี
5.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจ�ำหน่าย
			 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธเี ส้นตรง
			 ตามอายุสัญญาเช่า
			 ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกค่านายหน้าทีจ่ า่ ยเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้าเป็นสินทรัพย์และตัดเป็น
ค่าใช้จา่ ยอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรูร้ ายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่าสิง่ ตอบแทนทีจ่ ะได้รบั หักด้วยต้นทุนที่
เกี่ยวข้อง
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5.14 เงินตราต่างประเทศ

			 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริม่ แรกของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก
			 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
			 สินทรัพย์นั้น

			 บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
			 ของบริษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน
			 ของแต่ละกิจการนั้น

			
			
			
			
			

			 รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และ
			 หนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบ
			 ระยะเวลารายงาน

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุน

			 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์

3 - 10 ปี
5 ปี

			 ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
5.11 ที่ดินรอการพัฒนา
			 ที่ดินรอการพัฒนาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากส�ำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี)
			 ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนทีด่ นิ ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาโครงการ และต้นทุนการกูย้ มื
			 ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต
5.12 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
5.13 สัญญาเช่าระยะยาว
			
			
			
			
			
			

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ
ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่า

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

			 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้
			 กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
			 ก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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			 ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
5.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
หรือสินทรัพย์ไม่มตี 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 นี้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้
รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อน
ถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้
แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้
มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และ
เต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ ไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน

			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
			
			
			
			
			
			
			

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทีร่ บั รูใ้ นงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้
และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้
ก�ำหนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็น
หากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที

5.16 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
และเงินทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
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			 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
			 ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
			 แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมิน
			 ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
			 ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
			 จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.17 ประมาณการหนี้สิน
			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
			 อดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
			 ไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
5.18 ภาษีเงินได้
			 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
			 โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
			 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
			 และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษี
			 ที่มผี ลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
			
			
			
			

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ
แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
			 รายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
			 จะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
			 เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.20 ตราสารอนุพันธ์
			 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
			 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
			 ระยะเวลารายงาน ก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วน
			 ของก�ำไรหรือขาดทุน
			 บริษัทฯ รับรู้จ�ำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็น
			 รายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
5.21 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
ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

			 ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
			 แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
			 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
			 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
			 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
			 ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้
			 ของมูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ถอื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรม
			 แบบเกิดขึ้นประจ�ำ
5.22 หุ้นทุนซื้อคืน
			
			
			
			

หุน้ ทุนซือ้ คืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากราคาขาย
ของหุน้ ทุนซือ้ คืนสูงกว่าราคาซือ้ ของหุน้ ทุนซือ้ คืน บริษทั ฯ จะรับรูผ้ ลต่างเข้าบัญชีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ ทุนซือ้ คืนและ
หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต�่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะน�ำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงน�ำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีก�ำไรสะสม

			 บริษัทฯ รับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น
			 ณ วันให้สทิ ธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยตามเงือ่ นไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงการ
			 พร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
			 ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ดงั กล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการวัดมูลค่า
			 รวมทัง้ สมมติฐานต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น อายุของสิทธิซอื้ หุน้ ความผันผวนของราคาหุน้ และอัตราเงินปันผล เป็นต้น
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6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่
ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
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5.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระด้วยตราสารทุน
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สัญญาเช่า

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ
ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ ง
และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน โดยใช้อัตราตามที่กฎหมายก�ำหนดและใช้
มูลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�ำนวณ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน และทีด่ นิ
รอการพัฒนา
บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน และที่ดินรอการพัฒนา เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และที่ดินรอการพัฒนา เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส�ำคัญ และการปรับลดมูลค่า
ดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ในการค�ำนวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุด บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ต้นทุนดังกล่าว ประกอบด้วย ต้นทุนทีด่ นิ และการปรับปรุงทีด่ นิ ต้นทุนค่าออกแบบ
และก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกูย้ มื เพือ่ ใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึน้ จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ โดยจะมีการทบทวนการประมาณ
การดังกล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระส�ำคัญ

ส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด
ในการประมาณส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการค่าใช้จา่ ย
ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด
ให้แก่ลูกค้าในอดีต
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าบริษัทฯ มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญในบริษัทร่วม ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นใน
บริษทั ดังกล่าวเป็นสัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 20 ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีตวั แทนอยูใ่ นคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ร่วม
ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายของบริษัทร่วม

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

7.1 ในระหว่างปี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
			 ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้

			 รายละเอียดของบริษทั ย่อยแสดงอยูใ่ นหมายเหตุ 2.2 ก) รายละเอียดของกิจการร่วมค้าแสดงอยูใ่ น หมายเหตุ 16
			 ส่วนกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยการมีกรรมการร่วมกัน
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2561
2560

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า เงินลงทุนในบริษัทร่วม และ
เงินลงทุนทั่วไป เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญเป็นระยะเวลานาน หรือ
มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือ
ไม่นั้น จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

นโยบายการกำ�หนดราคา

รายได้จากการขายโครงการ

-

-

87,470

- ต้นทุนบวกส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ
40 ถึงร้อยละ 61

ขายแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป

-

-

58,601

5,393 ต้นทุนบวกส่วนเพิม่ ในอัตราร้อยละ 5

คดีฟ้องร้อง

รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหาร
โครงการ

-

-

4,710

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

ดอกเบี้ยรับ

-

-

413,135

รายได้จากการขายที่ดิน

-

-

-

รายได้ค่านายหน้า

-

-

33,842

43,418 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)

รายได้จากโครงการเพื่อเช่า

-

-

1,583

347 ในอัตราให้เช่าแก่ลูกค้าทั่วไป

43,766 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (1)
413,655 ร้อยละ 3.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ
3.25 ถึงร้อยละ 3.50 ต่อปี)
604,695 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

นโยบายการกำ�หนดราคา

เงินปันผลรับ

-

-

802,000

ค่าบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

43,148

20,952 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (2)

ค่านายหน้าจ่าย

-

-

63,013

44,652 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

17,491

21,820 ร้อยละ 3.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ
3.50 ต่อปี)

402,513

ดอกเบี้ยรับ

274,254

199,454

274,254

รายได้ค่านายหน้า

160,800

145,992

-

เงินปันผลรับ

270,000

100,000

270,000

ซื้อห้องชุด

710,046

-

691,081

91,818

-

91,818

ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

79,443 1,341,711

-

9,201

-

-

63,154

6,983

การร่วมค้า

18,180

32,254

-

-

รวม

18,180

32,254

63,154

6,983

บริษัทย่อย

-

-

65

350

158,886 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม

รวม

-

-

65

350

199,454 ร้อยละ 3.85 ถึงร้อยละ 4.95 ต่อปี
(2560: ร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ
3.85 ต่อปี)

บริษัทย่อย

-

-

9,127,594

12,956,234

การร่วมค้า

6,620,913

5,806,213

6,620,913

5,806,213

5,000

5,000

-

-

รวม

6,625,913

5,811,213

15,748,507

18,762,447

- ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ
183,000 บาท

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

1,837,140

598,000

1,837,140

874,133

- ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
(รายละเอียดในหมายเหตุ 18)

-

-

-

-

สุทธิ

1,837,140

598,000

1,837,140

874,133

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี

4,788,773

5,213,213

13,911,367

17,888,314

(5,000)

(5,000)

-

-

4,783,773

5,208,213

13,911,367

17,888,314

-

-

53,205

102,288

40,295

52,564

40,295

52,564

333

333

-

-

40,628

52,897

93,500

154,852

(333)

(333)

-

-

40,295

52,564

93,500

154,852

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

2,050

-

2,050

รวม

-

2,050

-

2,050

-

-

8,735

22,562

กิจการร่วมค้า

21

-

21

-

รวม

21

-

8,756

22,562

- ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (3)
100,000 ตามที่ประกาศจ่าย

3,591 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ
34 ถึงร้อยละ 74 (2560: ร้อยละ
17 ถึงร้อยละ 46)

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

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
			 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
			 ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

รวม
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
กิจการร่วมค้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

			 (3)		 ค่านายหน้าจากการขายโครงการคิดในอัตราร้อยละ 0.78 ถึงร้อยละ 2 ของราคาขายตามสัญญา โดยแบ่งช�ำระ
						 เมือ่ ลูกค้าท�ำสัญญาและเมื่อมีการโอนอสังหาริมทรัพย์

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

บริษัทย่อย

			 ลักษณะรายการนโยบายราคาและสัญญาที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ลูกหนี้การค้า
-

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายโครงการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

บริษัทย่อย

3,229,953 3,263,047 6,094,081 6,021,929 ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน (1)

รายได้จากการขายที่ดิน

งบการเงินรวม
2561
2560

273,900 ตามที่ประกาศจ่าย

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า
รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหาร
โครงการ

(หน่วย: พันบาท)

214,680

303,376

2,566

3,692

217,246

307,068

สุทธิ
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

เจ้าหนี้การค้า
บริษัทย่อย

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

งบการเงินรวม
2561
2560

7.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
เงินให้กู้ยืม

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

-

-

468,402

892,525

รวม

-

-

468,402

892,525

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

-

-

-

-

ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี

-

-

468,402

รวม

-

-

468,402

เพิ่มขึ้น

ลดลง

436.00

47.00

-

483.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

532.00

11.00

(101.00)

442.00

892,525

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

25.00

10.00

-

35.00

892,525

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด

214.00

142.00

(100.00)

256.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

-

106.00

-

106.00

บริษัทย่อย

-

-

1,290

5,455

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

367.00

59.00

-

426.00

รวม

-

-

1,290

5,455

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

75.00

217.00

-

292.00

63.00

(20.00)

43.00

2,022,886

2,913,432

2,022,886

2,913,432

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที ทรี จ�ำกัด
(เดิมชือ่ “บริษทั กรุงเทพ สกาย สุขมุ วิท 34 จ�ำกัด”)

-

กิจการร่วมค้า
รวม

2,022,886

2,913,432

2,022,886

2,913,432

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด”)

-

384.88

(314.88)

70.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท สิริพัฒน์ ทู จ�ำกัด”)

-

1,220.00

(1,140.00)

80.00

บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จ�ำกัด

-

696.55

(569.05)

127.50

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

-

314.30

-

314.30

บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด

-

620.90

(315.00)

305.90

บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

-

343.00

(117.60)

225.40

บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด

-

86.10

-

86.10

5.00

-

-

5.00

5,811.21

6,071.23

(5,256.53)

6,625.91

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

7.4 ในระหว่างปี เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีรายการเคลือ่ นไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการร่วมค้า
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

410.00

-

(410.00)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

137.69

35.50

-

173.19

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

-

235.00

(37.00)

198.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

1,017.00

-

(988.00)

29.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

39.00

25.00

-

64.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

38.00

98.00

(53.00)

83.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

217.00

95.00

(116.00)

196.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

188.00

148.00

(156.00)

180.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

86.00

225.00

(97.00)

214.00

บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี จ�ำกัด

321.50

104.00

(15.00)

410.50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

196.00

272.00

(60.00)

408.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

646.00

185.00

(100.00)

731.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด”)

801.02

289.00

(499.00)

591.02

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

60.00

39.00

(48.00)

51.00

บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จ�ำกัด
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืม

ยอด คงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

บริษัทย่อย
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด

4,546.88

2,881.43

(5,975.00)

1,453.31

529.00

65.98

(594.98)

-

1,936.46

919.95

(2,100.18)

756.23

355.67

52.77

(14.47)

393.97

1,039.43

73.99

(816.14)

297.28

6.10

-

(0.50)

5.60

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

เงินให้กู้ยืม

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ในระหว่างปี

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561

215

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืม

ยอด คงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

63.00

(20.00)

43.00

390.05

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ ”บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด”)

-

384.88

(314.88)

70.00

(2.39)

231.33

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท สิริพัฒน์ ทู จ�ำกัด”)

-

1,220.00

(1,140.00)

80.00

531.59

(49.22)

482.37

บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จ�ำกัด

-

696.55

(569.05)

127.50

-

2,839.00

(501.00)

2,338.00

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

215.60

98.70

-

314.30

บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด

-

725.86

(725.86)

-

บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด

-

620.90

(315.00)

305.90

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

-

1.50

(1.50)

-

บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

-

343.00

(117.60)

225.40

บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด

-

86.10

-

86.10

18,762.45

14,674.95

(17,688.89)

15,748.51

47.45

-

587.45

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

1,852.00

417.36

(77.35)

2,192.01

บริษัท ปารณัท จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด”)

1,709.50

254.32

(1,573.77)

225.60

8.12

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด

-

บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

410.00

-

(410.00)

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

137.69

35.50

-

173.19

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

-

235.00

(37.00)

198.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

1,017.00

-

(988.00)

29.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

39.00

25.00

-

64.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

38.00

98.00

(53.00)

83.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

217.00

95.00

(116.00)

196.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

188.00

148.00

(156.00)

180.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

86.00

225.00

(97.00)

214.00

บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

321.50

104.00

(15.00)

410.50

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

196.00

272.00

(60.00)

408.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

646.00

185.00

(100.00)

731.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด”)

801.02

289.00

(499.00)

591.02

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

60.00

39.00

(48.00)

51.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

436.00

47.00

-

483.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

532.00

11.00

(101.00)

442.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

25.00

10.00

-

35.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด

214.00

142.00

(100.00)

256.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

-

106.00

-

106.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

367.00

59.00

-

426.00

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

75.00

217.00

-

292.00

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืม

ยอด คงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561

ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

บริษัทย่อย
บริษัท ปภานัน จ�ำกัด

191.93

27.34

(217.97)

1.30

บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

197.00

78.87

(58.17)

217.70

-

134.91

(42.86)

92.05

503.60

222.75

(569.00)

157.35

-

39.88

(39.88)

-

892.53

503.75

(927.88)

468.40

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด
รวม

			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน
			 ครบก�ำหนดช�ำระเมือ่ ทวงถามและคิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 4.95 ต่อปี (2560 : ร้อยละ 3.50 ถึง
			 ร้อยละ 3.85 ต่อปี)
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

540.00

กิจการร่วมค้า

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ยอด คงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที ทรี จ�ำกัด
(เดิมชือ่ “บริษทั กรุงเทพ สกาย สุขมุ วิท 34 จ�ำกัด”)

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด
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เงินให้กู้ยืม
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งยกเลิกการเสนอราคาเพื่อซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทฯ ได้รับเงิน
มัดจ�ำจ�ำนวน 322.8 ล้านบาทคืนเต็มจ�ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

6.09

7.02

2.55

2.39

เงินฝากธนาคาร

3,926.52

2,970.55

2,533.41

1,529.24

รวม

3,932.61

2,977.57

2,535.96

1,531.63

11. ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 1.75 ต่อปี
(2560: เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำ อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 1.35 ต่อปี)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

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

9. เงินลงทุนชั่วคราว

2561

ตั๋วแลกเงินสุทธิ
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนในหุ้นกู้ระยะสั้น
รวม

-

-

0.74

9.68

43.61

6.98

2560

3 - 6 เดือน

-

-

17.78

-

2,000.00

1,000.00

6 - 12 เดือน

-

-

1.76

-

(37.61)

(26.86)

มากกว่า 12 เดือน

-

-

-

-

1,962.39

973.14

18.18

32.25

63.15

6.98

0.05

0.05

406.13

-

2,368.57

973.19

46.88

73.55

-

-

44.76

30.31

15.43

12.78

3 - 6 เดือน

5.05

22.90

2.14

17.25

6 - 12 เดือน

9.95

14.08

3.69

3.81

49.18

34.41

17.04

11.99

รวม

155.82

175.25

38.30

45.83

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(52.32)

(50.64)

(24.41)

(32.73)

รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน, สุทธิ

103.50

124.61

13.89

13.10

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

121.68

156.86

77.04

20.08

ไม่เกิน 3 เดือน

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บริษทั ฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท เพซ โปรเจ็คทู จ�ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)) (เรียกรวมทั้งสองบริษัทว่า “กลุ่มบริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์”) เพื่อเจรจาซื้อ และการตรวจสอบสถานะ
ทรัพย์สนิ ของโครงการนิมติ หลังสวน (ทัง้ โครงการ) และห้องชุดทีพ่ กั อาศัยในโครงการ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส
บางกอก ส่วนที่เหลือทั้งหมด (จ�ำนวน 53 ห้องชุด) ในโครงการอาคารชุดมหานคร
        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
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มากกว่า 12 เดือน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

งบการเงินรวม /งบการเงินเฉพาะกิจการ

หัก: ส่วนลด

22.57

ค้างช�ำระ
(หน่วย: ล้านบาท)

ตั๋วแลกเงิน - ราคาตามมูลค่า

17.44
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12.5 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

12. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2561

2560

2561

2560

60,623.21

44,726.49

38,505.91

26,149.23

มูลค่าการซื้อขายที่ได้มีการท�ำสัญญาแล้ว*

165,612

134,441

86,147

66,761

ค่าก่อสร้าง

60,284.80

57,582.03

29,431.45

26,593.16

มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ

224,197

182,521

123,821

101,270

ค่าสาธารณูปโภค

18,688.79

16,650.08

12,407.65

10,405.19

อัตราส่วนของมูลค่าซื้อขายที่ได้มีการท�ำสัญญา

73.87%

73.66%

69.57%

65.92%

57.22

43.32

56.06

43.32

3,894

1,228

1,199
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5,756.47

4,907.34

4,686.22

4,089.95

รวม

145,410.49

123,909.26

85,087.29

67,280.85

หัก : ส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนขายสะสม

(88,601.12)

(80,107.48)

(45,900.62)

(39,029.53)

(503.98)

(417.32)

(29.36)

(14.26)

56,305.39

43,384.46

39,157.31

28,237.06

ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ
คงเหลือ

12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมี
			 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 44,481 ล้านบาท และ 27,199 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 30,097
			 ล้านบาท และ 20,797 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
12.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาและก่อสร้างทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
			 จะต้องจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้โครงการที่เปิดแล้วเสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมต้นทุนของที่ดินและงานก่อสร้างที่
			 บันทึกไปแล้ว) คิดเป็นเงินประมาณ 64,488 ล้านบาท และ 43,100 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
			 42,238 ล้านบาท และ 27,283 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
12.3 ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็นต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
			 จ�ำนวน 910 ล้านบาท และ 949 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 611 ล้านบาท และ 771 ล้านบาท
			 ตามล�ำดับ) อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนส�ำหรับปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 3.40 และร้อยละ 3.78 ตามล�ำดับ
			 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 3.36 และร้อยละ 3.75 ตามล�ำดับ)
12.4 รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายและทีด่ นิ รอการพัฒนา (โอนกลับ)
			 ส�ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

* จะรับรู้เป็นรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้าภายในปี 2565 อย่างไรก็ตามมูลค่าการรับรู้รายได้ในอนาคตดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ ความสามารถในการจ่ายช�ำระ
ของลูกค้าและการอนุมัติสินเชื่อของลูกค้าจากธนาคารพาณิชย์ ความคืบหน้าในการสร้างโครงการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

13. ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
(หน่วย: พันบาท)

2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

210,658

19,884

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

665,152

186,437

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

(72,691)

(16,624)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

803,119

189,697

14. เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวนีเ้ ป็นเงินให้กยู้ มื ทีบ่ ริษทั ย่อยให้กยู้ มื แก่บริษทั ในต่างประเทศ
แห่งหนึง่ จ�ำนวน 0.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไม่มหี ลักประกัน มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00 ต่อปี และครบก�ำหนดช�ำระคืน
ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นบุริมสิทธิได้ก่อนวันที่ครบก�ำหนดช�ำระคืน
ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้

2560

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
(หมายเหตุ 12)

97.52

139.68

15.10

(6.36)

ที่ดินรอการพัฒนา (หมายเหตุ 20)

32.50

68.30

-

-

130.02

207.98

15.10

(6.36)

รวม

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ ยทางการเงินทีบ่ นั ทึกเป็นต้นทุน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

2560

ที่ดิน

วัสดุก่อสร้าง
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(1) การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

			 ในระหว่างปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย เพื่อ
			 ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2561

สัดส่วนเงินลงทุน

2560

2561

2560

2561

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

เงินปันผลรับระหว่างปี

2560

2561

บริษัท

2560

บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง
บริษัท ชนชัย จ�ำกัด

(ล้านบาท)

ทุนเรียก
ช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด

4 มกราคม 2561

50.00

50.00

100.00

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

16 กุมภาพันธ์ 2561

50.00

50.00

100.00

บริษัท สิริพัฒน์ ทู จ�ำกัด

2 มีนาคม 2561

50.00

50.00

100.00

บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จ�ำกัด

12 มีนาคม 2561

50.00

50.00

100.00

บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ�ำกัด

28 มิถนุ ายน 2561

50.00

50.00

100.00

90.00

100

100

101.52

101.52

-

9.90

150.00

150.00

100

100

160.53

160.53

-

-

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 สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด

23 กรกฎาคม 2561

50.00

50.00

100.00

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

20.00

20.00

100

100

20.00

20.00

590.00

-

บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ�ำกัด

20 ธันวาคม 2561

50.00

12.50

100.00

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

2.50

2.50

100

100

4.06

4.06

-

-

บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ�ำกัด

20 ธันวาคม 2561

50.00

12.50

100.00

20.00

20.00

100

100

20.00

20.00

212.00

264.00

1.00

1.00

100

100

1.00

1.00

-

-

40.00

40.00

100

100

40.00

40.00

-

-

(2)

(1)

100

100

1,703.89

1,667.38

-

-

บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ�ำกัด

100.00

100.00

100

100

100.00

100.00

-

-

บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ�ำกัด

10.00

10.00

100

100

10.00

10.00

-

-

บริษทั ปารณัท จ�ำกัด
(เดิมชือ่ “บริษทั ปารณัท พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด”)

10.00

10.00

100

100

10.00

10.00

-

-

บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

300.00

100.00

97

90

290.00

90.00

-

-

บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ�ำกัด

10.00

10.00

100

100

10.00

10.00

-

-

-

10.00

-

70

-

7.00

-

-

36.12
18.76
ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

100

100

1,189.87

622.48

-

-

บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ�ำกัด
บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด
บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด

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

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด
Sansiri US, Inc.

บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จ�ำกัด

50.00

-

100

-

50.00

-

-

-

บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ�ำกัด

50.00

-

100

-

50.00

-

-

-

บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ�ำกัด

50.00

-

100

-

50.00

-

-

-

บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ�ำกัด

12.50

-

100

-

12.50

-

-

-

บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ�ำกัด

12.50

-

100

-

12.50

-

-

-

3,962.97

2,991.07

802.00

273.90

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(1) ทุนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยทุนเรียกช�ำระในปี 2552 จ�ำนวน 0.02 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง เรียกช�ำระในปี 2558 จ�ำนวน 24.93 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงและเรียกช�ำระในปี 2560 จ�ำนวน
		 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(2) ทุนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยทุนเรียกช�ำระในปี 2552 จ�ำนวน 0.02 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง เรียกช�ำระในปี 2558 จ�ำนวน 24.93 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง เรียกช�ำระในปี 2560 จ�ำนวน 12
		 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเรียกช�ำระในปี 2561 จ�ำนวน 1.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ทุนจดทะเบียน

90.00

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
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วันที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท

(2) การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
			
			
			
			
			

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ใน
ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Sansiri International Pte. Ltd. ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1,500,000 เหรียญสิงคโปร์
โดยให้ Sansiri Global Investment Pte. Ltd. (บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100) เข้าถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว เพื่อใช้เป็นส�ำนักงานบริหารส่วนกลางและส�ำนักงานเพื่อการจัดการบริษัทย่อยใน
ประเทศสิงคโปร์ บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561

(3) การซื้อบริษัทย่อยแห่งใหม่โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
			
			
			
			
			
			

เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษทั อาณาวรรธน์ จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญในบริษทั กรุงเทพ สกาย
สุขมุ วิท 34 จ�ำกัด (“BKS34”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BKS34 จ�ำนวน 10,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
ของหุน้ ทัง้ หมดใน BKS34 ในราคา 0.84 ล้านบาท (ซึง่ เท่ากับมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของ BKS34 ตาม
งบการเงินที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหาร (งบภายใน) ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561) ซึ่งเป็นมูลค่าที่ตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้ซื้อและผู้ขาย ผลของรายการดังกล่าวท�ำให้บริษัทย่อยมีอ�ำนาจควบคุมในบริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34
จ�ำกัด บริษัทดังกล่าวจึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท (บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม)

(4) การเปลี่ยนสภาพจากบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้า
			
			
			
			

ตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนของบริษทั สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด ระหว่างบริษทั ฯ และ Tokyu Corporation ซึง่ เป็นบริษทั ที่
จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่ (รวมทัง้ บริษทั สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นพันธมิตรของ Tokyo Corporation)
บริษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าบริษทั ฯ ไม่มอี ำ� นาจ ในการควบคุมบริษทั สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด ดังนัน้ บริษทั ดังกล่าวจึงเปลีย่ นสถานะ
จากบริษทั ย่อยเป็นกิจการร่วมค้า และแสดงเงินลงทุนในบริษทั ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

			
			
			
			

ในระหว่างปี บริษทั ฯ ได้ขายหุน้ สามัญในบริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ วัน จ�ำกัด บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ ทู จ�ำกัด และบริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ ทรี
จ�ำกัด และบริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ขายหุ้นสามัญในบริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จ�ำกัด
บริษทั ฯ พิจารณาว่าบริษทั ฯ ไม่มอี ำ� นาจในการควบคุมบริษทั ดังกล่าวอีกต่อไป และท�ำให้บริษทั ย่อยดังกล่าวเปลีย่ น
สถานะจากบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้าตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ทุนช�ำระแล้ว

เงินลงทุน วิธีราคาทุน
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(5) การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมัติ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 200 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท และเรียกช�ำระค่าหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวเต็มจ�ำนวน
บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย ทัง้ จ�ำนวนรวม 200 ล้านบาท ซึง่ ท�ำให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน
บริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 97 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

			 ในระหว่างปี บริษทั ฯ ได้ลงทุนเพิม่ ในบริษทั Sansiri US, Inc. (บริษทั ย่อย) เป็นจ�ำนวนเงินรวม 17.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
			 หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 567 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มใน Sansiri Global Investment Pte. Ltd.
			 (บริษัทย่อย) เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,500,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 36.5 ล้านบาท

16. เงินลงทุนในการร่วมค้า
16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
			 เงินลงทุนในการร่วมค้าซึง่ เป็นเงินลงทุนในกิจการทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั อืน่ ควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สัดส่วนเงินลงทุน
กิจการร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

ราคาทุน

2561

2560

2561

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2560

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสีย
2561
2560
(ปรับปรุง
ใหม่)

บริษทั ฯ และ
บริษทั ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ควบคุมร่วมกัน
บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ วัน จ�ำกัด

50

50,000

50,000

33,770

188,181

(1)

(1)

2561

2560

2561

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2560

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ เอท จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

85,396

-(1)

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ไนน์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

158,315

-(1)

บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซี่
จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

76,882

76,882

-(1)

13,284

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ อีเลฟเว่น จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ทเวลฟ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ เธอร์ทนี จ�ำกัด(2)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

55,951

35,951

58,521

31,970

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ โฟร์ทนี จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

10,599

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ฟิฟทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ซิกซ์ทนี จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ เซเว่นทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

44,103

49,772

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ เอททีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

25,000

50,000

20,080

49,146

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ไนน์ทนี จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

6,095

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ทเวนที จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

43,033

46,673

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ทเวนที วัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

14,135

34,881

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ทเวนที ทู จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

31,079

41,446

50

50,000

50,000

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ทรี จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

52,728

74,747

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ โฟร์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

-(1)

-(1)

50

-

25,000

-

22,118

-

50,000

(1)

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ทเวนที ทรี จ�ำกัด(3)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(1)

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ทเวนที โฟร์ จ�ำกัด(4)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

25,000

-

18,507

-

(1)

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โฮลดิง้ ทเวนที ไฟฟ์ จ�ำกัด(5)

50

-

25,000

-

17,686

-

(1)

บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ ทรี จ�ำกัด

50

-

25,000

-

16,668

-

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ เซเว่น จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50
50
50

50
50
50

25,000
50,000
50,000

50,000
50,000

-

(1)

-

109,841

-

ลักษณะธุรกิจ

50

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-

กิจการร่วมค้า

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสีย
2561
2560
(ปรับปรุง
ใหม่)

ราคาทุน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ซิกซ์ จ�ำกัด
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

50

สัดส่วนเงินลงทุน

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ทู จ�ำกัด

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ
โฮลดิง้ ไฟฟ์ จ�ำกัด
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พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

งบการเงินรวม

-

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

			
			
			
			
			
			

(หน่วย: พันบาท)
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(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
กิจการร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

2561

2560

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสีย
2561
2560
(ปรับปรุง
ใหม่)

ราคาทุน
2561

2560

บริษทั ฯ และ
Tokyo Corporation
ควบคุมร่วมกัน
บริษทั สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

70

-

7,000

-

-(1)

-

บริษทั สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

70

-

35,000

-

-(1)

-

บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

70

-

35,000

-

-(1)

-

บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

70

-

35,000

-

-(1)

-

1,294,833 1,112,833

725,980

546,794

รวม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เงินลงทุนภายใต้วิธีส่วนได้เสียซึ่งอยู่ภายใต้ “ส�ำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า”
เดิมชื่อ “บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด”
เดิมชื่อ “บริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จ�ำกัด”
เดิมชื่อ “บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด”
เดิมชื่อ “บริษัท สิริพัฒน์ ทู จ�ำกัด“

กิจการร่วมค้า

2561

(ปรับปรุงใหม่)
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

61,264

58,920

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด

9,462

-

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

106,220

-

บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด

110,629

-

บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

25,949

-

บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด

78,791

-

1,231,015

902,722

รวม

			 บริษัทฯ แสดงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าภายใต้วิธีส่วนได้เสียส่วนที่มีมูลค่าติดลบซึ่งเกิดจากการตัดก�ำไร
			 จากรายการระหว่างกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการร่วมค้าภายใต้หัวข้อ “ส�ำรองรายการภายใต้วิธี
			 ส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

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

กิจการร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม
กิจการร่วมค้า

2561

2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/มูลค่าตามบัญชี
สัดส่วนเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
2561
2560
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ฯ และบริษทั ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ควบคุมร่วมกัน

(ปรับปรุงใหม่)

226

2560

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

167,380

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

25,000

50,000

-

32,423

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

-

51,795

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

-

43,575

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

21,296

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

49,002

27,224

บริษัท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

76,882

76,882

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

136,594

59,069

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

72

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

11,272

10,465

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จ�ำกัด(1)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

55,951

35,951

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

173,907

164,464

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

311,021

272,002

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

45,641

15,405

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

89,895

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม

227

กิจการร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/มูลค่าตามบัญชี
สัดส่วนเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
2561
2560
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

25,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

50

50,000

50,000

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

25,000

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์ จ�ำกัด(3)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

25,000

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จ�ำกัด(4)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

25,000

-

บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

50

-

25,000

-

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

70

-

7,000

-

บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

70

-

35,000

-

บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

70

-

35,000

-

บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

70

-

35,000

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จ�ำกัด

(2)

บริษทั ฯ และ Tokyo Corporation ควบคุมร่วมกัน

รวม
(1)
(2)
(3)
(4)

		

1,294,833 1,112,833

เดิมชื่อ “บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด”
เดิมชื่อ “บริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จ�ำกัด”
เดิมชื่อ “บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด”
เดิมชื่อ “บริษัท สิริพัฒน์ ทู จ�ำกัด“

(1) การจัดตั้งการร่วมค้าในระหว่างงวด

						
						
						
						

ในระหว่างงวดปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งกิจการร่วมค้าแห่งใหม่
บริษัทฯ และ Tokyu Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น (รวมทั้งบริษัท สหโตคิว
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Tokyo Corporation) กิจการร่วมค้าดังกล่าวประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

กิจการร่วมค้า

228

วันที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

ทุนเรียก
ช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด

12 มีนาคม 2561

50.00

50.00

70.00

บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

12 มีนาคม 2561

50.00

50.00

70.00

บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด

3 กันยายน 2561

50.00

50.00

70.00

(2) การเปลี่ยนสภาพจากบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้า
						 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท

ทุนจด
ทะเบียนและ
ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้นที่
ขาย

ราคาซื้อขาย
ต่อหุ้น

ราคาซื้อขาย
รวม

(บาท)

(หุ้น)

(บาทต่อหุ้น)

(บาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นหลัง
จากการซื้อ
ขาย
(ร้อยละ)

บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด

50,000,000

250,000

100

25,000,000

50

บริษัท สิริพัฒน์ ทู จ�ำกัด

50,000,000

250,000

100

25,000,000

50

บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จ�ำกัด

50,000,000

250,000

100

25,000,000

50

						
						
						
						

ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ผลจาก
รายการดังกล่าวท�ำให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 100 คงเหลือ
ร้อยละ 50 ภายหลังการขายเงินลงทุนข้างต้น บริษทั ฯ พิจารณาว่าบริษทั ฯ ไม่มอี ำ� นาจในการควบคุมบริษทั
ดังกล่าวอีกต่อไป และท�ำให้บริษัทย่อยดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้า

						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ขายหุ้นสามัญทั้งหมด
จ�ำนวน 10,000 หุน้ ในบริษทั กรุงเทพ สกาย สุขมุ วิท 34 จ�ำกัด (บริษทั ย่อยทางอ้อม) ให้แก่บริษทั ฯ จ�ำนวน
5,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาทรวมเป็นราคาซื้อขาย
ทัง้ สิน้ 500,000 บาทและบริษทั ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 5,000 หุน้ (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 50)
ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นราคาซื้อขายทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวเป็น
ราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด บริษัท ยูซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ผลจาก
รายการดังกล่าวท�ำให้บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั กรุงเทพ สกาย สุขมุ วิท 34 จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 กลุม่ บริษทั ฯ
จึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จ�ำกัดอีกต่อไป แต่
เป็นการควบคุมร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทดังกล่าวจึงเปลี่ยนสถานะ
จากบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นกิจการร่วมค้า

						
						
						
						
						

รายการขายเงินลงทุนข้างต้นของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มีวัตถุประสงค์
ให้บริษทั ย่อยและบริษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวเป็นบริษทั ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ระหว่างบริษทั ฯ
และ บริษัท ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ตาม
แผนการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย ภายใต้สัญญาข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางธุรกิจที่ท�ำขึ้น
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

		 (3) การเพิ่มทุนของกิจการร่วมค้า
						
						
						
						
						

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด มีมติอนุมัติให้
บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 40 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เต็มจ�ำนวน บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ดังกล่าวแล้วตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม เป็นจ�ำนวนรวม
20 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

(หน่วย: พันบาท)

229

						
						
						
						
						
		

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จ�ำกัด มีมติ
อนุมตั ใิ ห้บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 49 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 490,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวเต็มจ�ำนวน บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ดังกล่าวแล้วตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมเป็นจ�ำนวน
รวม 24.5 ล้านบาท บริษทั ดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2561

(4) การลดทุนของกิจการร่วมค้า

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จาก
ในการร่วมค้าในระหว่างปี
เงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี
2561
2560
2561
2560

การร่วมค้า
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

(13,000)

(56,528)

-

-

(8,857)

(49,034)

-

-

(168)

(3,981)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ�ำกัด

(11,419)

(43,742)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ�ำกัด

(188)

(23,228)

-

-

						
						
						
						
						

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด มีมติ
อนุมตั ใิ ห้บริษทั ลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 50 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท
โดยการลดจ�ำนวนหุ้นสามัญจาก 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เหลือจ�ำนวน 500,000 หุ้น
บริษัทฯ ได้รับเงินคืนจากการลดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว เป็นจ�ำนวนรวม 25 ล้านบาท บริษัทดังกล่าว
ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

(2,626)

(40,046)

-

-

						
						
						
						
						

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด
มีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 50 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็น
50 ล้านบาท โดยการลดจ�ำนวนหุ้นสามัญจาก 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เหลือจ�ำนวน
500,000 หุ้น บริษัทฯ ได้รับเงินคืนจากการลดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว เป็นจ�ำนวนรวม 25 ล้านบาท
บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ำกัด

(5,670)

(57)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ำกัด

(4,066)
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-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด

(19,722)

(78,424)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ำกัด

(3,640)

(3,142)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ำกัด

(23,948)

(4,234)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ำกัด

(16,203)

(1,102)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จ�ำกัด(2)

(2,179)

-

-

-

(3)

(5,651)

-

-

-

บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที ไฟฟ์ จ�ำกัด(4)

(6,355)

-

-

-

บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จ�ำกัด

(6,382)

-

-

-

918

-

-

-

บริษัท สิริ ทีเค ทู จ�ำกัด

(47,095)

-

-

-

บริษัท สิริ ทีเค ทรี จ�ำกัด

(20,712)

-

-

-

บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จ�ำกัด

(2,364)

-

-

-

รวม

443,593

42,954

-

-

(5) การอนุมัติจ่ายเงินปันผลของกิจการร่วมค้า

						
						
						
						

เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ วัน จ�ำกัด มีมติอนุมตั ิ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก�ำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน
อัตราหุน้ ละ 540 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 540 ล้านบาท บริษทั ฯ ได้รบั เงินปันผลรับดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน
270 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

บริษทั ฯ และ Tokyo Corporation ควบคุมร่วมกัน

16.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

			 ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จาก
ในการร่วมค้าในระหว่างปี
เงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี
2561
2560
2561
2560

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บริษทั ฯ และบริษทั ยู ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ควบคุมร่วมกัน
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บริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที โฟร์ จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

127,076

424,886

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ�ำกัด

(9,443)

(13,929)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ�ำกัด

(17,126)

66,305

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จ�ำกัด

(11,145)

(23,828)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จ�ำกัด

(5,235)

(4,616)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

84,840

(21,113)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ำกัด

135,002

(21,751)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

160,881

(24,332)

-

-

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

209,694

(9,902)

-

-

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด

(31,624)

(25,457)

-

-

(1)
(2)
(3)
(4)

เดิมชื่อ “บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จ�ำกัด”
เดิมชื่อ “บริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จ�ำกัด”
เดิมชื่อ “บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ�ำกัด”
เดิมชื่อ “บริษัท สิริพัฒน์ ทู จ�ำกัด“

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

		

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เธอร์ทีน จ�ำกัด(1)

231

16.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�ำคัญ

16.4 ข้อมูลส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในการร่วมค้าอื่น ๆ (ไม่รวมการร่วมค้าในหมายเหตุ 16.3)

			 สรุปรายการทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด

2561

2561

2560
(ปรับปรุง
ใหม่)

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

2560

บริษทั บีทเี อส
แสนสิริ
โฮลดิง้ เซเว่น จ�ำกัด
2561

(ปรับปรุง
ใหม่)

2560

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

บริษัท สิริ ทีเค วัน
จ�ำกัด

บริษัท สิริ ทีเค ทู
จ�ำกัด

2561

2561

2561

2561

(ปรับปรุง
ใหม่)

2560
(ปรับปรุง
ใหม่)

2560

2560

2561
ขาดทุนส�ำหรับปี

2560

(ปรับปรุง
ใหม่)

257

339

56

75

192

35

278

25

329

42

83

-

239

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2

1,428

2,335

3,269

585

1,135

463

2,086

638

1,274

1,162

-

1,135

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5

16

6

12

9

32

1

46

12

49

28

-

45

-

เงินกู้ยืมระยะยาว
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

(820)

(166)

(76)

(392)

(434)

(360)

(376)

(428)

(172)

(314)

-

(437)

-

เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

-

(72)

(872) (1,975)

-

(448)

- (1,107)

-

(786)

(575)

-

(497)

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(172)

(428) (1,257) (1,253)

(144)

(349)

(118)

(737)

(199)

(502)

(484)

-

(502)

-

(1)

ปรับปรุงก�ำไรสะสม

-

21

-

21

-

69

-

82

-

109

-

-

-

-

สินทรัพย์ - สุทธิ

92

484

102

73

250

40

264

19

352

14

(100)

-

(17)

-

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

70

-

70

-

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของ
กิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ

46

242

51

36

125

20

132

9

176

7

(70)

-

(12)

-

การตัดรายการระหว่างกัน

(12)

(54)

(141)

(203)

(15)

(52)

(47)

(60)

(18)

(51)

(36)

-

(99)

-

มูลค่าตามบัญชีสว่ นได้เสีย
ของกิจการในกิจการร่วมค้า

34

188

(90)

(167)

110

(32)

85

(51)

158

(44)

(106)

-

(111)

-

(1) เนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้ามาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน

			 สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(469,512)

(779,896)

17. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
17.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
บริษัท

ลักษณะ
ธุรกิจ

1,830

4,014

1,518

-

1,549

4

2,345

3

2,174

3

1

-

3

-

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(8)

(19)

(73)

-

(7)

-

(16)

-

(10)

-

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(43)

(158)

(14)

11

(66)

11

(89)

12

(104)

5

28

-

44

-

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

148

631

29

(42)

209

(44)

224

(49)

337

(20)

23

-

(44)

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

148

631

29

(42)

209

(44)

224

(49)

337

(20)

23

-

(44)

-

2561

2560

บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชัน่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

พัฒนา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ไทย

25

-

10,000

-

10,000

-

ไทย

20

-

10,000

-

10,000

-

1,006,760

541,469

850,468

524,369

รวม

2560

2560

22

2561

2560

2561

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2560

ราคาทุน

สหรัฐอเมริกา

2561

2560

สัดส่วนเงินลงทุน

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

2561

2560

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

2561

2561

รายได้

-

บริษัท สิริ ทีเค ทู
จ�ำกัด

2560

2560

-

บริษัท สิริ ทีเค วัน
จ�ำกัด

2561

2561

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษทั ออนเนียนแชค จ�ำกัด พัฒนา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ำกัด
2560

(779,896)

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ำกัด

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษทั บีทเี อส
แสนสิริ
โฮลดิง้ เซเว่น จ�ำกัด

(469,512)

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง เอท จ�ำกัด

บริษัท บีทีเอส
แสนสิริ
โฮลดิ้ง วัน จ�ำกัด

2560

			
			
			
			
			

13 986,760 541,469 830,468 524,369

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้นสามัญใน Standard International, LLC
(“The Standard”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมูลค่าการลงทุนใน
การเข้าซื้อหุ้นคิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 58 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 35.09 ของ
หุ้นทั้งหมด ซึ่งจะทยอยลงทุนเป็นคราว ๆ จนครบมูลค่าการลงทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการ 4 คน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน

232

			
			
			
			

Standard International, LLC (“The Standard”) ประกอบธุรกิจบริหารกิจการโรงแรมในรูปแบบ
Management Contract และ Franchise ภายใต้แบรนด์ “The Standard” และ “Bunkhouse” ธุรกิจรับ
บริหารกิจการร้านอาหารและธุรกิจด้านการจองห้องพัก The Standard Hotel และ Boutique Hotels อื่น ๆ
โดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “One Night”

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้ช�ำระเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 30.41
			 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 986.76 ล้านบาทซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

233

			 เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2561 บริษทั ย่อยได้ทำ� สัญญาซือ้ หุน้ สามัญในบริษทั แอพพี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
			 โดยมูลค่าการลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 10 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 ของ
			 หุ้นสามัญทั้งหมด

17.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ
			 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

			 บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยด�ำเนินธุรกิจ Startup เกีย่ วกับ
			 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
			 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออนเนียนแชค จ�ำกัด โดยมูลค่าการ
			 ลงทุนในการเข้าซือ้ หุน้ เป็นจ�ำนวนเงิน 10 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 20 ของหุน้ สามัญทัง้ หมด
			 บริษัท ออนเนียนแชค จ�ำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยด�ำเนินธุรกิจ Startup เกี่ยวกับการพัฒนา
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
			
			
			
			
			
			
			

ปัจจุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ณ วันซือ้ กิจการ
(บริษัท แอพพี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัดและบริษัท ออนเนียนแชค จ�ำกัด) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุ
และวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่มีตัวตนบางรายการ กระบวนการวัดมูลค่านี้จะถูกด�ำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันทีซ่ อื้ กิจการตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่านี้บริษัทฯ จะท�ำการปรับปรุงย้อนหลัง
ประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันซื้อ และปรับปรุงก�ำไรเพื่อให้สะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันซื้อกิจการ

17.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
			 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

Standard International, LLC
(“The Standard”)
2561
2560
สินทรัพย์หมุนเวียน

171

255

1,543

1,250

หนี้สินหมุนเวียน

674

225

หนี้สินไม่หมุนเวียน

226

313

34

39

สินทรัพย์ - สุทธิ

780

928

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

22%

13%

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ

172

121

ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้

166

114

ค่าความนิยม

492

289

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

830

524

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทร่วม
Standard International, LLC
(“The Standard”)

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี เงินลงทุนในบริษทั ร่วมในระหว่างปี
2561
2560
2561
2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
Standard International, LLC
(“The Standard”)
2561
2560

(17)

-

-

บริษัท แอพพี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด

-

-

-

-

บริษัท ออนเนียนแชค จ�ำกัด

-

-

-

-

รายได้

341

54

(139)

(17)

-

-

ขาดทุน

(536)

(134)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(536)

(134)

			 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยไม่มีเงินปันผลรับที่ได้รับจากบริษัทร่วม
บริษัทย่อยบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท แอพพี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท
ออนเนียนแชค จ�ำกัด โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทนั้น ซึ่งยังไม่มีการสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีภายนอก เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านเวลาจึงท�ำให้ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมดังกล่าว ไม่สามารถ
จัดเตรียมข้อมูลทางการเงินให้มีการสอบทานได้

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

			
			
			
			
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

(139)

รวม

234

			 สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

235

18. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

บ้านให้เช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

รวม

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)

-

-

(41.50)

(41.50)

-

(41.50)

(41.50)

51.89

8.74

211.89

272.52

17.00

211.89

228.89

JustGroup Holdings Pte. Ltd.

385.09

400.20

-

-

Flying Jamon Ltd

219.75

219.75

219.75

219.75

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

Winkontent AG

109.79

195.87

109.79

195.87

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

0.33

0.33

0.33

0.33

Artsy, Inc.

32.45

-

-

-

Huaxing Growth Capital III L.P.

41.13

-

-

-

Techmetics Solutions Pte. Ltd.

12.08

-

-

-

Aspen Digital, Inc.

55.15

-

-

-

855.77

816.15

329.87

415.95

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ย์การค้า
บ้านให้เช่า ศูนให้
รวม
เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัด

งบการเงินรวม
ห้องชุด ศูนย์การค้า
ให้เช่า
ให้เช่า

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี

เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาขายหุน้ สามัญใน Winkontent AG กับบริษทั บีทเี อส แสนสิริ โฮลดิง้
ทรี จ�ำกัด (กิจการร่วมค้า) จ�ำนวน 7,134 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12,870 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 91.8 ล้านบาท

2560

2561

2560

272.52

314.08

228.89

261.73

86.02

10.73

86.02

10.73

(30.98)

(7.10)

(12.44)

-

(1.26)

-

-

-

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

(17.50)

(15.15)

(16.42)

(13.53)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า

(20.00)

(30.04)

(20.00)

(30.04)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

288.80

272.52

266.05

228.89

ซื้อสินทรัพย์
โอนไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี

19. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

บ้านให้เช่า

งบการเงินรวม
ห้องชุด ศูนย์การค้า
ให้เช่า
ให้เช่า

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ย์การค้า
บ้านให้เช่า ศูนให้
รวม
เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน

99.13

6.82

286.43

392.38

81.68

286.43

368.11

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม

(3.10)

(0.67)

(38.31)

(42.08)

(2.25)

(38.31)

(40.56)

-

-

(61.50)

(61.50)

-

(61.50)

(61.50)

96.03

6.15

186.62

288.80

79.43

186.62

266.05

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
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ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�ำนวน 20 ล้านบาท
(2560: 30 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
บ้านให้เช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

102.14

73.16

82.04

22.76

8.43

14.56

-

-

ศูนย์การค้าให้เช่า

186.62

211.89

186.62

211.89

รวม

297.19

299.61

268.66

234.65

ห้องชุดให้เช่า

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มูลค่ายุติธรรมของศูนย์การค้า
ให้เช่าประเมินโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคา
ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราพืน้ ทีว่ า่ งระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุตธิ รรม
ของห้องชุดให้เช่าและบ้านให้เช่าประเมินโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด

20. ที่ดินรอการพัฒนา
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561
ที่ดินรอการพัฒนา
หัก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

13,379.62

15,281.93

10,479.11

12,065.31

(153.29)

(120.79)

-

-

13,226.33

15,161.14

10,479.11

12,065.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ทีด่ นิ รอการพัฒนาของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี 10,307
ล้านบาท และ 13,223 ล้านบาท ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8,529
ล้านบาท และ 10,824 ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

เครื่อง
ตกแต่ง
และ
อุปกรณ์

ส�ำนักงาน
งาน
ขาย
ระหว่าง
ชั่วคราว ก่อสร้าง

ยาน
พาหนะ

รวม

โอนมาจาก (ไป) ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(61.35)

28.05

-

-

-

(37.92)

(71.22)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

342.44

2,011.24

1,387.63

89.04

5.30

59.53

3,895.18

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

-

589.40

737.81

19.39

5.25

-

1,351.85

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

86.20

89.96

7.72

0.03

-

183.91

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(0.98)

(0.50)

-

-

(1.48)

โอนไปต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

-

(0.12)

-

-

-

-

(0.12)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

675.48

826.79

26.61

5.28

-

1,534.16

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

91.03

101.49

11.55

0.02

-

204.09

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(0.47)

-

-

-

(0.47)

โอนไปต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

-

(0.20)

-

-

-

-

(0.20)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

766.31

927.81

38.16

5.30

-

1,737.58

5.84

57.12

-

-

-

-

62.96

-

98.20

-

-

-

-

98.20

5.84

155.32

-

-

-

-

161.16

-

21.20

-

-

-

-

21.20

5.84

176.52

-

-

-

-

182.36

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 2561

336.60

1,068.41

459.82

50.88

-

59.53

1,975.24

2560 (47.00 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 41.56 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง และส่วนที่เหลืออยู่ใน
ค่าใช้จ่ายบริหาร)

183.91

2561 (76.37 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 48.03 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง และส่วนที่เหลืออยู่ใน
ค่าใช้จ่ายบริหาร)

204.09

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น

21. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

เครื่อง
ตกแต่ง
และ
อุปกรณ์

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�ำนักงาน
งาน
ขาย
ระหว่าง
ชั่วคราว ก่อสร้าง

ยาน
พาหนะ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

รวม

ราคาทุน
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

ซื้อ

-

5.87

215.95

30.27

-

73.63

325.72

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(0.98)

-

-

(3.99)

(4.97)

โอนมาจาก(ไป)ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

เพิ่มขึ้น
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(หน่วย: ล้านบาท)

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่อง
ตกแต่ง ยานพาหนะ งานระหว่าง
และ
ก่อสร้าง
อุปกรณ์

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

152.82

688.38

792.57

24.23

-

1,658.00

ซื้อ

-

0.59

67.33

28.07

-

95.99

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(0.49)

-

-

(0.49)

152.82

688.97

859.41

52.30

-

1,753.50

ซื้อ

-

4.46

180.97

30.27

59.11

274.81

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(0.41)

-

-

(0.41)

152.82

693.43

1,039.97

82.57

59.11

2,027.90

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

-

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

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

34.82

76.47

11.55

-

122.84

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(0.07)

-

-

(0.07)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

276.14

644.33

31.70

-

952.17

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซงึ่ ได้มาภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 22 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 22 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
จ�ำนวน 902 ล้านบาท และ 946 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้น�ำไปจดจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 666 ล้านบาท และ 620 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
31 ธันวาคม 2560 และ 2561

1.42

-

-

-

-

1.42

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

151.40

447.65

291.48

32.15

-

922.68

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

151.40

417.29

395.64

50.87

59.11

1,074.31

ลิขสิทธิ์

งบการเงินรวม
แวร์
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์
ระหว่
คอมพิวเตอร์ ติดตัาง้ ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
แวร์
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์
ระหว่
รวม
คอมพิวเตอร์ ติดตัาง้ ง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน

26.91

492.86

103.77

623.54

430.22

103.77

533.99

หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(26.36)

(264.31)

-

(290.67)

(220.85)

-

(220.85)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

0.55

228.55

103.77

332.87

209.37

103.77

313.14

26.91

369.42

-

396.33

314.93

-

314.93

หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(25.83)

(205.10)

-

(230.93)

(166.28)

-

(166.28)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

1.08

164.32

-

165.40

148.65

-

148.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2560 (9.46 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 41.56 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง และส่วนที่เหลืออยู่
ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

108.48

2561 (9.25 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการอื่น 48.03 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้าง และส่วนที่เหลืออยู่
ในค่าใช้จ่ายบริหาร)

122.84

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว
มีจ�ำนวนเงินประมาณ 801 ล้านบาท และ 660 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 497 ล้านบาท และ
390 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

165.40

144.55

148.65

130.44

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

123.44

48.69

115.29

42.48

ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง

103.77

-

103.77

-

ค่าตัดจ�ำหน่าย

(59.74)

(27.84)

(54.57)

(24.27)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

332.87

165.40

313.14

148.65

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีลิขสิทธิ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ�ำหน่ายหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมมีจ�ำนวนเงินประมาณ 24 ล้านบาท (2560: 24 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำ� นวนหนึง่ ซึง่ ตัดจ�ำหน่ายหมด
แล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมมีจ�ำนวนเงินประมาณ 112 ล้านบาท และ
108 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 81 ล้านบาทและ 79 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

24. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

6,250.00

2,400.00

5,890.00

6,000.00

(15.31)

(31.60)

5,874.69

5,968.40

ตั๋วแลกเงิน
ราคาตามมูลค่า

23. สิทธิการเช่า

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

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

(620.02)

(591.25)

(11.30)

(9.20)

224.71

253.48

30.69

32.79

28.77

28.77

2.10

2.10

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

ตั๋วแลกเงินสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.27 ถึง 2.90 ต่อปี (2560:
ร้อยละ 2.85 ถึง 2.90 ต่อปี) ตัว๋ แลกเงินมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.15 ถึง 2.31 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.10 ถึง 2.25 ต่อปี)

25. เจ้าหนี้การค้า
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าแสดงรวมอยู่ในต้นทุนบริการโครงการเพื่อเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้น�ำสิทธิการเช่าซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำนวน 31 ล้านบาท และ
33 ล้านบาท น�ำไปจดจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 31 ล้านบาท และ
33 ล้านบาท)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

0.02

-

8.74

22.56

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1,675.63

1,563.49

1,253.80

1,198.68

รวม

1,675.65

1,563.49

1,262.54

1,221.24

26. เงินกู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

2561
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

เงินกู้ยืมจากธนาคาร

11,613.87

10,095.46

8,876.76

8,073.65

หัก: ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

(2,512.50)

(3,974.17)

(2,388.75)

(3,243.49)

9,101.37

6,121.29

6,488.01

4,830.16

สุทธิ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

งบการเงินรวม
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

9,513.03

6,985.15

กู้เพิ่มระหว่างปี

5,755.00

5,294.80

(5,172.03)

(4,205.96)

(0.54)

(0.34)

10,095.46

8,073.65

8,252.56

6,346.85

(6,295.53)

(5,540.18)

(15.62)

(3.56)

(423.00)

-

11,613.87

8,876.76

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กู้เพิ่มระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทย่อยเปลี่ยนสภาพเป็นการร่วมค้า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำแนกตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงได้ดังนี้
ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาว
ชื่อบริษัท
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

2560

2561

2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละต่อปี

ร้อยละต่อปี

8,877

30 MLR - 2.00%

บริษัท อาณาวรรธน์ จ�ำกัด

72

360 MLR - 2.00%

693

882 MLR - 2.00%

MLR - 2.00%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทมี่ กี ารโอนและต้อง
ช�ำระคืนเงินต้นทัง้ หมดภายในปี 2562

MLR - 2.00% ถึง ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ
MLR - 1.75%
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง
ช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2565
MLR - 2.00%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง
ช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2565

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ�ำกัด

71

92 MLR - 2.00% ถึง MLR - 2.00% ถึง ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ
MLR - 1.75%
MLR - 1.75%
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง
ช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2562

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

53

53 MLR - 2.50% ถึง MLR - 2.00%
MLR - 2.00%

บริษัท สิริ ทีเค วัน จ�ำกัด

บริษัท ปารณัท จ�ำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ปารณ์ท พร็อพเพอร์ตี้
จ�ำกัด”)
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

รวม

156
-

1,195

467
11,614

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง
ช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2568

181 LIBOR + 3.5%

LIBOR + 3.5%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายงวดและ
ช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2564

423 -

MLR - 2.00%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง
ช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2563

-

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง
ช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2566

- MLR - 2.25%

- MLR - 2.00%
10,095

-

ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลการเพิ่มทุนและ
ลดทุนเรือนหุน้ การค�ำ้ ประกันหนีส้ นิ การเปลีย่ นแปลงกรรมการ และการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นต้น

27. ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
ตัว๋ เงินจ่ายระยะยาวค่าทีด่ นิ เป็นตัว๋ เงินทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยออกให้แก่ผขู้ ายทีด่ นิ หลายราย ครบก�ำหนดช�ำระภายใน
เดือน ธันวาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2564 มีนาคม 2564 และกรกฎาคม 2564 ไม่มีการคิดดอกเบี้ย ตั๋วเงินดังกล่าว
อาวัลโดยธนาคารแห่งหนึง่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: ครบก�ำหนดช�ำระภายในเดือนสิงหาคม
2561 และตุลาคม 2561)

เงื่อนไขการช�ำระคืน

8,074 MLR - 2.90% ถึง MLR - 2.90% ถึง ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ
MLR - 2.00%
MLR - 1.50%
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง
ช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในปี 2570

30

Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

2561

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

บริษัท พิวรรธนา จ�ำกัด
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อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

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

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนและต้อง
ช�ำระคืนเงิน ต้นทั้งหมดภายในปี 2564

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

หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

อายุ

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2556

ร้อยละ 4.99 ต่อปี

5 ปี

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2556

ปีที่ 1 - 2 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี

ครบก�ำหนด

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

24 มกราคม 2561

-

3,000.00

30 พฤษภาคม 2561

-

1,000.00

-

2,000.00

ปีที่ 3 - 4 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ปีที่ 5 ร้อยละ 5.30 ต่อปี
หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 3/2556

ร้อยละ 4.95 ต่อปี

5 ปี

23 สิงหาคม 2561

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 4/2556

ร้อยละ 5.20 ต่อปี

5 ปี 6 เดือน

4 เมษายน 2562

1,000.00

1,000.00

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2558

ร้อยละ 4.75 ต่อปี

5 ปี

22 มิถนุ ายน 2563

2,000.00

2,000.00

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2558

ร้อยละ 3.90 ต่อปี

3 ปี 6 เดือน

19 เมษายน 2562

1,000.00

1,000.00

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2559

ร้อยละ 3.50 ต่อปี

3 ปี

21 กรกฏาคม 2562

1,000.00

1,000.00

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2559

ร้อยละ 3.25 ต่อปี

3 ปี

3 ตุลาคม 2562

1,000.00

1,000.00

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2560

ร้อยละ 3.40 ต่อปี

3 ปี

27 เมษายน 2563

2,000.00

2,000.00

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2560

ร้อยละ 3.25 ต่อปี

3 ปี

30 พฤษภาคม 2563

1,000.00

1,000.00

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 3/2560

ร้อยละ 3.35 ต่อปี

5 ปี

22 กันยายน 2565

2,000.00

2,000.00

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ยี่ งั ไม่ได้เบิกใช้
เป็นจ�ำนวน 73,982 ล้านบาท และ 48,416 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 49,525 ล้านบาท และ
34,660 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
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(หน่วย: ล้านบาท)

หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

อายุ

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

ครบก�ำหนด

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้ งหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ
15 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ล้านบาท) (2560: จ�ำนวน 1 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยประมาณ 19 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี) (2560: 20 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ปี)

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2561

ร้อยละ 3.35 ต่อปี

5 ปี

24 มกราคม 2566

4,000.00

-

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2561

ร้อยละ 3.00 ต่อปี

3 ปี 6 เดือน

30 พฤศจิกายน 2564

2,000.00

-

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 3/2561

ร้อยละ 3.20 ต่อปี

3 ปี

23 สิงหาคม 2564

5,000.00

-

หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 4/2561

ร้อยละ 3.60 ต่อปี

3 ปี 9 เดือน 25 วัน

22 กันยายน 2565

2,500.00

-

24,500.00

17,000.00

(59.43)

(29.23)

หุน้ กู้ - สุทธิ

24,440.57

16,970.77

อัตราคิดลด

หัก: หุน้ กูท้ คี่ รบก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

(3,997.45)

(5,998.31)

อัตราการขึ้นเงินเดือน

หุน้ กูส้ ว่ นทีค่ รบก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึง่ ปี

20,443.12

10,972.46

รวมหุน้ กู้ - ราคาตามมูลค่า
หัก: ค่าใช้จา่ ยทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย

ทัง้ นี้ ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กู้ บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและหน้าทีบ่ างประการซึง่ รวมถึง
การด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น

สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

3.2

3.2

3.2

3.2

5.0 - 10.0

5.0 - 12.0

5.0 - 10.0

5.0 - 12.0

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ ำ� คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1%
อัตราคิดลด

29. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2560

อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

(19.8)

23.5

(13.6)

16.1

22.6

(19.5)

15.4

(13.4)

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)

2561
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี

2560

2561

งบการเงินรวม

2560

145.18

129.78

101.77

91.36

14.56

12.95

8.60

8.16

4.43

3.86

3.17

2.85

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

4.17

-

2.96

-

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน

9.65

-

6.68

-

30.48

-

23.61

-

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

(12.18)

(1.41)

(10.66)

(0.60)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

196.29

145.18

136.13

101.77

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง 1%

เพิ่มขึ้น 1%

ลดลง 1%

(15.08)

17.92

(9.89)

11.68

17.32

(14.92)

11.30

(9.79)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัตคิ ้มุ ครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�ำหนด
อัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขนึ้ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชย
ไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ ขึน้
53 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 40 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�ำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

รายงาน
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30. ประมาณการหนี้สิน

31. ทุนเรือนหุ้น
รายการกระทบยอดจ�ำนวนหุ้นสามัญ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหนี้สินส�ำหรับปี 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ประมาณการ
ประมาณการ หนี้สินเกี่ยวกับ
หนี้สินเกี่ยวกับ การรับประกัน
การฟ้องร้อง
บ้านและ
อาคารชุด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2560

รวม

ลดทุนระหว่างปี(1)

(2,828,986,038)

1.07

(3,027,015,061)

จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

15,162,734,320

1.07

16,224,125,722

(1) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 19,251,140,783.06 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
16,224,125,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นําออกจําหน่ายจ�ำนวน 2,828,986,038 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท อันเป็นหุ้นคงเหลือในส่วนที่ส�ำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส� ำ คั ญแสดงสิ ทธิ SIRI-W2 ซึ่ งครบก� ำหนดอายุ แล้ วเมื่ อวั นที่ 24 พฤศจิ กายน 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบี ยนการลดทุ นจดทะเบี ยนดั งกล่ าวกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ เ มื่ อวั นที่ 28 พฤษภาคม 2561

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)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

1.15

107.15

108.30

1.15

75.01

76.16

หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว

เพิ่มระหว่างปี

0.11

182.72

182.83

0.11

93.74

93.85

จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

จ่ายระหว่างปี

(0.11)

(116.47)

(116.58)

(0.11)

(83.57)

(83.68)

-

(6.05)

(6.05)

-

-

-

1.15

85.18

(บาท)
19,251,140,783

59.17

168.50

(บาท)
1.07

1.15

167.35

(หุ้น)
17,991,720,358

111.55

1.15

ทุนจดทะเบียน

จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 และ 2561

110.40

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ราคาตามมูลค่า

หุ้นสามัญจดทะเบียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการ
ประมาณการ หนี้สินเกี่ยวกับ
หนี้สินเกี่ยวกับ การรับประกัน
รวม
การฟ้องร้อง
บ้านและ
อาคารชุด

1.15

โอนกลับ

จ�ำนวนหุ้น

86.33

จ�ำนวนหุ้น

ราคาตามมูลค่า

ทุนช�ำระแล้ว

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ
(บาท)

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
และ 2561

14,862,734,320

1.07

15,903,125,722

2,295,630,600

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

เงินสมทบ
กองทุน
นิติบุคคล
หมู่บ้าน

รายงาน
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2560
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งบการเงินรวม
ประมานการ
ค่าใช้จ่ายใน
การบ�ำรุงรักษา
โรงแรม

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสมทบ
ประมานการ
กองทุน
ค่าใช้จ่ายใน
รวม
นิติบุคคล การบ�ำรุงรักษา
หมู่บ้าน
โรงแรม

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

เพิ่มระหว่างปี

67.52

2.78

70.30

60.32

1.00

61.32

จ่ายระหว่างปี

(10.54)

(1.25)

(11.79)

(0.17)

(0.10)

(0.27)

โอนกลับ

(1.17)

-

(1.17)

(0.94)

-

(0.94)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

233.95

6.35

240.30

194.39

2.39

196.78

32. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
น�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

33. หุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน
ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนหุ้นประมาณ 1,486 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมด มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท โดยมีกำ� หนดระยะเวลาของการซือ้ คืนตัง้ แต่วนั ที่ 11 ธันวาคม 2561
ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)
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รายการกระทบยอดจ�ำนวนหุ้นทุนซื้อคืน

			 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น

ทุนซื้อคืน

งบการเงินรวม

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ถ่วงน�้ำหนัก
2561
2560
2561
2560
2561
2560

หุ้นทุนซื้อคืน
ซื้อคืนระหว่างปี

310,000,000

1.26

391,903,566

จ�ำนวนหุ้นทุนซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

310,000,000

1.26

391,903,566

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)

2,045,978

2,824,705 14,839,045 14,351,734

(บาท)

(บาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กนั ก�ำไรสะสมไว้เป็นเงินส�ำรองเท่ากับจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้จา่ ยซือ้ หุน้ คืนจนกว่าจะมีการจ�ำหน่ายหุน้ ทีซ่ ื้อคืน
ได้หมดหรือลดทุนที่ช�ำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จ�ำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณีนั้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทฯ ได้กันก�ำไรสะสมเป็นเงินส�ำรองส�ำหรับหุ้นซื้อคืนเป็นจ�ำนวน 392 ล้านบาท โดยรายการส�ำรองดังกล่าวได้รวม
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ “ก�ำไรสะสมจัดสรรแล้ว - อื่น ๆ”

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ถ่วงน�้ำหนัก
2561
2560
2561
2560
2561
2560

34.1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

2.500

1:1.000

300,000,000

ESOP#7

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จ�ำนวนใบส�ำคัญ จ�ำนวนใบส�ำคัญ จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่
แสดงสิทธิทมี่ ี
แสดงสิทธิคง
ออก
การใช้สทิ ธิ
เหลือ
และเสนอขาย
ในระหว่
า
งปี
31
ธั
น
วาคม 2561
ในระหว่างปี
-

-

300,000,000

			 ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ บันทึกค่าใช้จา่ ยส�ำหรับโครงการ ESOP#7 เป็นจ�ำนวน 5.58 ล้านบาท (2560: 10.83
			 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”
			 ในส่วนของผูถ้ ือหุ้นด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
34.2 ก�ำไรต่อหุ้น

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

250

(พันหุ้น)

(พันหุ้น)

2,694,003

2,901,897 14,839,045 14,351,734

(บาท)

(บาท)

ก�ำไรต่อหุน้ ปรับลดค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ )
ด้วยผลรวมของจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ
หุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มี
การแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

0.18

0.20

			 ไม่มกี ารแสดงก�ำไรต่อหุน้ ปรับลดจากผลกระทบของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2(1) และ ESOP#7 ในงบการเงิน
			 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เนื่องจากราคาใช้สิทธิรวมกับมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของ
			 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
			

(1) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 หมดอายุวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

35. รายได้ค่าบริการอื่นและต้นทุนบริการอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

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

(พันบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

รายได้ค่าบริการอื่น
รายได้จากกิจการโรงแรม

91.08

87.64

33.63

32.61

รายได้จากกิจการโรงเรียน

206.19

204.92

-

-

รวม

297.27

292.56

33.63

32.61

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ราคาใช้สทิ ธิ
ต่อ 1 หุน้ สามัญ

ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
ทีย่ งั ไม่ได้ใช้
1 มกราคม
2561

(พันบาท)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

			 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
อัตราการใช้
สิทธิตอ่
1 หน่วยใบ
ส�ำคัญ
แสดงสิทธิ

0.20

งบการเงินเฉพาะกิจการ

34. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ / ก�ำไรต่อหุ้น

ประเภท
ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ

0.14
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

37. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

2560

(หน่วย: พันบาท)

ต้นทุนบริการอื่น
ต้นทุนบริการกิจการโรงแรม

96.53

96.44

34.70

34.37

ต้นทุนบริการกิจการโรงเรียน

226.37

229.30

-

-

รวม

322.90

325.74

34.70

34.37

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี

659,398

970,978

435,042

705,521

(126,288)

(152,150)

(8,818)

(48,964)

533,110

818,828

426,224

656,557

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

36. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะ ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญ ได้แก่
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

(หน่วย: พันบาท)

2560

ซื้อที่ดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี

26,485.63

18,872.08

20,090.77

12,336.96

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(10,805.00)

(1,821.90)

(9,033.00)

(1,171.56)

2,587.96

2,395.82

1,716.65

1,621.89

17.50

15.15

16.42

13.53

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์

204.09

183.91

122.84

108.48

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

59.74

27.42

54.57

24.27

ค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่า

28.77

28.77

2.10

2.10

ส�ำรองการรับประกันบ้านและอาคารชุด

176.67

87.78

93.73

69.40

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

175.41

158.59

155.70

139.77

1.68

18.30

(8.32)

18.30

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อน่ื ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

จ�ำนวนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

8,418

-

6,648

-

8,418

-

6,648

-

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีกอ่ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลคูณอัตราภาษี

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,575,586

3,600,495

3,120,227

3,558,455

ร้อยละ 0 ถึง 20

ร้อยละ 0 ถึง 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

506,679

737,777

624,045

711,691

31,138

25,720

(197,821)

(60,031)

(12,257)

29,550

-

4,897

7,550

25,781

-

-

26,431

81,051

(197,821)

(55,134)

533,110

818,828

426,224

656,557

รายได้ที่ได้รับยกเว้นและค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ตามประมวลรัษฎากร

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

252

รวม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแ่ี สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:

253

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

39. เงินปันผล

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

19,507

23,271

14,603

20,267

806,332

734,835

227,673

174,425

33,700

21,660

17,265

15,233

ประมาณการค่าใช้จ่ายบ�ำรุงรักษาโรงแรม

1,270

964

479

297

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

37,011

27,362

27,225

20,353

189,860

63,512

-

-

ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

12,300

8,300

12,300

8,300

ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

23,880

19,640

-

-

ค่านายหน้าค้างจ่าย

11,433

23,332

-

5,200

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

36,533

-

-

-

1,171,826

922,876

299,545

244,075

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย

11,888

5,847

11,888

5,847

รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า

14,148

9,012

-

-

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

160,624

42,132

37,939

3,976

รวม

186,660

56,991

49,827

9,823

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

985,166

865,885

249,718

234,252

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจ�ำนวนเงิน 64 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566

38. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รายงาน
ประจ�ำปี 2561

เงินปันผล

อนุมัติโดย

บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 12 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เงินปันผล
ประกาศจ่าย

เงินปันผลต่อหุ้น

วันที่จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลระหว่างกาลจากก�ำไร
สุทธิส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

594,509,373(2)

0.04 12 กันยายน 2561

เงินปันผลจากก�ำไรสุทธิ
ของปี 2560

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561(1)

1,040,391,402(3)

0.07 11 พฤษภาคม 2561

1,634,900,775

0.11

รวม
เงินปันผลระหว่างกาลจากก�ำไร
สุทธิส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

เงินปันผลจากก�ำไรสุทธิ
ของปี 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2560

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 64 ล้านบาท (2560: 151 ล้านบาท)
ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนือ่ งจากบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทั ย่อยอาจไม่มกี ำ� ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
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(หน่วย: บาท)

(1)
		
		
(2)
(3)
(4)
(5)

714,275,064(4)

0.05 8 กันยายน 2560

1,142,840,120 (5)

0.08 9 พฤษภาคม 2560

1,857,115,184

0.13

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติการจ่ายปันผลจากก�ำไรสุทธิของปี 2560 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลงวด
สุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท
เงินปันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 594,505,260 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจ�ำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 1,039,467,939 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจ�ำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 714,246,024 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจ�ำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายจริงจ�ำนวน 1,142,838,021 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจ�ำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

40. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
40.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนดังนี้
			 ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ สัญญาจ้างตกแต่ง
					 สัญญาจ้างบริการให้คำ� ปรึกษา และสัญญาจ้างพัฒนาและติดตัง้ ระบบเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 17,290 ล้านบาท
					 และ 13,703 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10,070 ล้านบาท และ 10,624 ล้านบาท
					 ตามล�ำดับ)
			 ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการท�ำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและห้องชุดเป็นจ�ำนวนเงิน 5,210
					 ล้านบาท และ 6,188 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5,193 ล้านบาท และ 5,291 ล้านบาท
					 ตามล�ำดับ)

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

งบการเงินรวม

ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูเ้ งินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ยจ�ำนวน 133 ล้านบาท
และ 117 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 91 ล้านบาท และ 81 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
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			 ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และ
					 อุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 4 ปี
					 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
					 ภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

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

120

119

103

102

63

83

61

65

183

202

164

167

			 ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
					 ของโครงการเป็นจ�ำนวนประมาณ 90 ล้านบาทและ 70 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
					 71 ล้านบาทและ 45 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
			 ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจ�ำยอมรวม
					 จ�ำนวนประมาณ 73 ไร่และ 47 ไร่ ตามล�ำดับ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจ�ำยอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุน
					 โครงการแล้ว
			 ง) สัญญาเช่าระยะยาวที่มีสาระส�ำคัญได้แก่
					
					
					
					
					

• บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณซอยสุขุมวิท 77 เพื่อใช้ในการปลูกสร้าง
ศูนย์การค้าชุมชนในนาม ฮาบิโตะ โดยสัญญามีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556
ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2586 มีมลู ค่าการเช่ารวม 42 ล้านบาท โดยแบ่งช�ำระเป็น 3 งวด งวดแรกเป็นจ�ำนวนเงิน
21 ล้านบาทได้ช�ำระไปแล้วในเดือนสิงหาคม 2556 ส่วนที่เหลืออีกสองงวดแบ่งช�ำระงวดละ 10.5 ล้านบาท
โดยงวดที่สองจะช�ำระเมื่อระยะเวลาการเช่าครบ 10 ปี และงวดที่สามเมื่อระยะเวลาการเช่าครบ 20 ปี

					
					
					
					

• บริษัท ชนชัย จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินกับส�ำนักงานพระคลังข้างที่เพื่อใช้ในการปลูกสร้างอาคารชุด
เพื่อให้เช่าโครงการบ้านแสนสิริ โดยสัญญามีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่ารวม 118 ล้านบาท ช�ำระครั้งแรกจ�ำนวน 30 ล้านบาท ส่วนที่
เหลือช�ำระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 30 ปีตามที่ระบุในสัญญา

					
					
					
					

• บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาเช่าที่ดินกับส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า โดยสัญญามีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน
2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายช�ำระค่าเช่าทั้งจ�ำนวนครบถ้วนใน
เดือนกรกฎาคม 2547

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

40.3 หนังสือค�้ำประกันธนาคาร
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนังสือค�ำ้ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยคงเหลืออยู่
			 จ�ำนวน 3,525 ล้านบาท และ 0.07 ล้านยูโร (2560: 2,081 ล้านบาท และ 0.88 ล้านยูโร) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
			 ผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้ำประกันการ
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			 บ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภค ค�้ำประกันการจัดท�ำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน
			 ค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ และการจ่ายช�ำระเงินให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศ (งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ
			 วันที่ 31 ธันวาคม 2561: 3,091 ล้านบาท และ 0.07 ล้านยูโร, 2560: 2,303 ล้านบาท และ 0.88 ล้านยูโร)
40.4 คดีฟ้องร้อง
			
			
			
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีคดีความหลายคดีทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการถูกกล่าวหา
ว่าผิดสัญญาจะซื้อจะขายและคดีละเมิด ซึ่งถูกเรียกร้องให้ช�ำระค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 1,124
ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามล�ำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 147 ล้านบาท และ 147 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
คดีส่วนหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้

			 ก) ในปี 2560 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงโครงการในข้อหาความผิดละเมิดเรียกค่าเสียหาย
					 กรณีท่อเมนระบายน�้ำเสียในโครงการเศรษฐสิริแตก เป็นเหตุให้น�้ำเสียจากหมู่บ้านดังกล่าวไหลเข้าไปใน
					 ที่ดินข้างเคียง ท�ำให้ได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินและธุรกิจอื่น ๆ โดยขอให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายเป็น
					 จ�ำนวนเงินประมาณ 126 ล้านบาท เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย ผู้ฟ้องจึงมีภาระการพิสูจน์
					 ว่าความเสียหายเกิดจากบริษทั ฯ จริง รวมถึงพิสจู น์ความเสียหายว่าเกิดขึน้ จริงตามทีก่ ล่าวอ้าง ถ้าผูฟ้ อ้ งไม่สามารถพิสจู น์
					 ได้มีโอกาสที่ศาลอาจมีค�ำสั่งยกฟ้อง
			 ข) ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินและจดทะเบียนโอนที่ดิน
					 ดังกล่าวคืนแก่โจทก์ เนื่องจากผู้จัดการมรดกขายที่ดินให้แก่บริษัทย่อยโดยไม่มีอ�ำนาจ หากนิติกรรม
					 ดังกล่าวมิอาจเพิกถอนและโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินคืนได้ ให้บริษัทย่อยร่วมกับจ�ำเลยที่เกี่ยวข้องชดใช้เงิน
					 ให้แก่โจทก์เป็นจ�ำนวนเงิน 959 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
					 2561 ทีด่ นิ พิพาทดังกล่าวมีมลู ค่าทีด่ นิ รวมต้นทุนการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี) เป็นจ�ำนวนเงิน 2,104 ล้านบาท
					 ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างสืบพยานโจทก์ ทั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษัทย่อยไม่มี
					 ความเสีย่ งทีจ่ ะต้องถูกเพิกถอนนิตกิ รรมการซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าว และไม่ตอ้ งช�ำระค่าเสียหายตามทีโ่ จทก์รอ้ งขอ
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2561 กิจการร่วมค้าแห่งหนึง่ ซึง่ เป็นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการเดอะไลน์ สาทร (โครงการฯ) ได้ถกู
ฟ้องร้องจากนิติบุคคลอาคารชุดข้างเคียงขอให้เพิกถอนรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
ขอให้กิจการร่วมค้าดังกล่าวด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียบริเวณรอบโครงการ
โดยใช้หน่วยงานหรือองค์กรอิสระทีม่ คี วามเชีย่ วชาญตามทีศ่ าลเห็นสมควร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการ
ดังกล่าวมีต้นทุนการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี) เป็นจ�ำนวนเงิน 1,416 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนค่าที่ดิน
793 ล้านบาทและต้นทุนการก่อสร้างและดอกเบี้ย 623 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการจัดท�ำค�ำให้การ
ต่อศาลเพือ่ ต่อสูค้ ดีดงั กล่าว ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของกิจการร่วมค้าเห็นว่า ศาลปกครองจะไม่มี
ค�ำพิพากษาหรือสั่งให้เพิกถอนความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใบรับแจ้ง
ให้ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคารที่ออกให้แก่บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ำกัด และยกเลิก
การก่อสร้างโครงการ เดอะ ไลน์ สาทร ตามที่โจทก์ร้องขอ

			 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า (กลุ่มบริษัท) อยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ทนายความของ
			 กลุ่มบริษัทและฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับความเสียหายจากคดี กลุ่มบริษัทจึงยังไม่ได้บันทึก
			 ประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมจากจ�ำนวนที่ได้บันทึกไปแล้ว (หมายเหตุ 30)
40.5 สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap Agreement)
			 รายละเอียดของสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap
			 Agreement) ที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
1

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา

จ�ำนวนเงินต้น

อัตราดอกเบี้ย

จ�ำนวนเงินต้น

อัตราดอกเบี้ย

651 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80

15 ล้านปอนด์

อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.40

วันสิ้นสุดสัญญา
ธันวาคม 2562

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

40.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
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40.6 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
			 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตรา
			 ต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
			 ความเสี่ยง

การบันทึกบัญชีสำ� หรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำ� หรับรายการธุรกิจ
กับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และก�ำไรรวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดังต่อไปนี้

			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ (2560: ไม่มี)
จ�ำนวนที่ซื้อ
สกุลเงิน
(ล้าน)
เหรียญสหรัฐอเมริกา

19.32

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สัญญาของจ�ำนวนที่ซื้อ
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

32.87

29 มีนาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2561

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ
และนายหน้าซือ้ ขาย
อสังหาริมทรัพย์

รวมส่วนงานที่
รายงาน

ธุรกิจอื่น ๆ

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

รายได้จากากรขายโครงการ
- โครงการบ้าน
- โครงการคอนโดมิเนียม

14,948
6,604
21,552

40.7 ภาระผูกพันอื่น
			
			
			
			
			

บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้แก่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Children’s Fund: UNICEF) จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557
ถึงปี 2559 ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษทั ฯ และองค์การยูนเิ ซฟซึง่ ลงนามเมือ่ วันที่ 29 มกราคม
2557 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 ได้พิจารณาอนุมัติการต่ออายุข้อตกลง
ดังกล่าวออกไปอีกหนึ่งคราว เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562

41. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�ำเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนงานที่ด�ำเนินธุรกิจจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้าน โครงการอาคารชุดพักอาศัย
		 โครงการอาคารที่พักอาศัยให้เช่า และโครงการอาคารส�ำนักงานให้เช่า

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
รายได้จากภายนอก

2
85
21,639

4,311

297

26,247

-

รายได้ระหว่างส่วนงาน

308

3,183

44

3,535

(3,535)

ดอกเบี้ยรับ

790

16

8

814

(449)

365

(1,014)

(7)

(35)

(1,056)

486

(570)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(122)

(14)

(2)

(138)

-

(138)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
ต้นทุนโครงการพัฒนา และที่ดิน
รอการพัฒนา

(130)

-

-

(130)

-

(130)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(20)

-

-

(20)

-

(20)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(73)

-

-

(73)

52

(21)

ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

4,830

3,940

(11)

8,759

(3,446)

5,313

ดอกเบี้ยจ่าย

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

26,247

534
(3,577)

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

444

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

(139)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(533)

ก�ำไรส�ำหรับปี

2,042

• ส่วนงานธุรกิจบริหารอาคาร บริหารงานโครงการ และนายหน้าซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนงานทีด่ ำ� เนินธุรกิจเกีย่ วกับ
		 การให้บริการรับบริหารอาคารและเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
• ส่วนงานธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและโรงเรียน
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ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุน
จากการด�ำเนินงานในงบการเงิน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
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(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ
และนายหน้าซือ้ ขาย
อสังหาริมทรัพย์

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)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวมส่วนงานที่
รายงาน

ธุรกิจอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
ต้นทุนโครงการพัฒนา และที่ดิน
รอการพัฒนา

(208)

-

-

(208)

-

(208)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(30)

-

-

(30)

-

(30)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

(98)

-

-

(98)

5,630

3,955

(43)

9,542

(3,107)

6,435

ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

42. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

111

187

298

-

24,217

-

21,217

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

629

31 ธันวาคม 2560

(3,489)

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

43

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

(17)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(819)

ก�ำไรส�ำหรับปี

2,782

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

88

212

300

-

17,116

-

17,116

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�ำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น
รายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2561 และ 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่มรี ายได้จากลูกค้ารายใดทีม่ มี ลู ค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ

ระดับ 1

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

82

187

269

-

24,217

-

24,217

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
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ระดับ 2

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

31 ธันวาคม 2561
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(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 2

ระดับ 3

อัตราดอกเบี้ยคงที่

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

23

212

ภายใน
1 ปี

235

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี เมื่อทวงถาม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

รวม

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

(ร้อยละต่อปี)

-

17,116

-

17,116

43. เครื่องมือทางการเงิน
43.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
			
			
			
			

เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

			 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
			
			
			
			
			
			

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯ และ
บริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารกระจุกตัว เนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยู่
จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

-

3,307

619

3,926 0.13 - 1.75

- เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

406

1,963

2,369

3.88

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

122

122

-

- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

6,621

-

-

- เงินให้กู้ยืมระยะยาว

-

10

-

-

-

-

10

-

10

-

6,621

3,713

2,704

13,048

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

6,250

-

-

-

-

-

6,250 2.50 - 2.90

- ตั๋วแลกเงิน

5,875

-

-

-

-

-

5,875 2.15 - 2.31

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

1,676

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

11,614

-

11,614 หมายเหตุ 26

- ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

3,728

3,728 หมายเหตุ 27

3,997

20,443

-

-

-

-

24,440 หมายเหตุ 28

16,122

20,443

-

-

11,614

5,404

6,621 3.50 - 4.88
4.00

หนี้สินทางการเงิน

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

1,676

-

53,583

			 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
			
			
			
			

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสัน้
หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ

262

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

			 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สิน
			 ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนดหรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
			 (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)

เกินกว่า 5 ปี เมื่อทวงถาม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

รวม

ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี เมื่อทวงถาม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

รวม

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์ทางการเงิน
60

-

-

-

2,709

201

2,970 0.13 - 2.25

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

-

2,336

198

- เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

-

973

973

3.88

- เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

406

1,963

2,369

- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน

-

-

-

-

323

-

323

0.375

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

77

77

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

157

157

-

- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

15,749

-

-

- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

5,806

-

-

-

-

-

15,749

2,742

2,238

- เงินให้กู้ยืมระยะยาว

-

10

-

-

-

-

10

60

10

-

5,806

3,032

1,331

10,239

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

6,250

-

-

-

-

-

6,250 2.52 - 2.90

- ตั๋วแลกเงิน

5,875

-

-

-

-

-

5,875 2.15 - 2.31

5,806 3.50 - 3.85
4.00

หนี้สินทางการเงิน

3.88
-

15,749 3.5 - 4.88
20,729

หนี้สินทางการเงิน

2,400

-

-

-

-

-

2,400 2.85 - 2.93

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

1,263

1,263

-

- ตั๋วแลกเงิน

5,968

-

-

-

-

-

5,968 1.75 - 2.25

- เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

468

-

-

468

3.5-4.88

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

1,563

1,563

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

8,877

-

8,877 หมายเหตุ 26

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

10,095

-

10,095 หมายเหตุ 26

- ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

2,503

2,503 หมายเหตุ 27

- ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

3,200

3,200 หมายเหตุ 27

3,997

20,443

-

-

-

-

24,440 หมายเหตุ 28

5,998

10,973

-

-

-

-

16,971 หมายเหตุ 28

16,122

20,443

-

468

8,877

3,766

-

92

-

-

-

-

92

14,366

11,065

-

-

10,095

4,763

40,289

-

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

49,676

3.85

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

- เงินกู้ยืมระยาวอื่น

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

2,534 0.13 - 1.75

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

264

(ร้อยละต่อปี)

265

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี เมื่อทวงถาม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

รวม

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

-

1,402

127

- เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

-

973

973

3.88

- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน

-

-

-

-

323

-

323

0.375

- ลูกหนี้การค้า

-

-

-

-

-

20

20

-

- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,529 0.125 - 2.25

ก) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีจ่ ะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้
การค้าและเจ้าหนีก้ ารค้า แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย
ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน
ค) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

                -                 -                 -        18,762                 -                 -        18,762 3.50 - 3.85
                -                 -                 -        18,762          1,725

1,120

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

21,607

มูลค่าตามบัญชี
2561
2560

หนี้สินทางการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

2,400

-

-

-

-

-

2,400 2.85 - 2.93

- ตั๋วแลกเงิน

5,968

-

-

-

-

-

5,968 1.75 - 2.25

หนี้สินทางการเงิน

- เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

1,221

1,221

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

- เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

893

-

-

893 3.50 - 3.85

- เงินกู้ยืมระยะยาว

-

-

-

-

8,074

-

8,074 หมายเหตุ 26

- ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

3,200

3,200 หมายเหตุ 27

         5,998        10,973                 -                 -                 -                 -

16,972 หมายเหตุ 28

- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน

       14,366        10,973                 -             893          8,074

-

4,421        38,728

			ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ สินค้าและบริการเป็น
เงินตราต่างประเทศ เนื่องจากหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีจ�ำนวนไม่เป็นสาระส�ำคัญและถึงก�ำหนด
ช�ำระในเวลาอันสัน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ บริหารความเสีย่ งดังกล่าว ยกเว้นรายการ
เกีย่ วกับการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ และบริษทั ย่อยได้ท�ำสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้
(Cross Currency and Interest Rate Swap Agreement) และสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(Foreign Exchange Contract) ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 40.5 และ 40.6
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24,440

16,971

มูลค่ายุติธรรม
2561
2560
24,217

17,116

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
ต่อทุนนี้ให้ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 (2560: 2.5 ต่อ 1) ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุม่ บริษทั และบริษทั ฯ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย
หรือกระบวนการในการบริหารจัดการทุน

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่

43.2 มูลค่ายุติธรรม
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45. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
45.1 ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหาร
			 การเงินเป็นจ�ำนวนรวม 190 ล้านหุ้น โดยมีราคาเฉลี่ยต่อหุ้น 1.23 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 235 ล้านบาท
45.2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ�ำกัด โดยมี
			 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วตามที่ได้
			 รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนา
			 อสังหาริมทรัพย์
45.3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Standard International, LLC
			 (“The Standard”) (บริษทั ร่วม) เพิม่ เติมโดยมีมลู ค่าการลงทุนเพิม่ ขึน้ อีก 6.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
			 194.01 ล้านบาท
45.4 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ไม่
			 ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2562 จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้ส�ำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่ม
			 อีกไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ซึง่ ครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.80 ต่อปี
			 หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกและเสนอขายระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
45.5 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ ดังนี้
			 (ก)
						
						
						
						
						

อนุมตั เิ พือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายปันผลจากผลการด�ำเนินงานตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และ
เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่
12 กันยายน 2561 บริษทั ฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาทภายในเดือนพฤษภาคม
2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

			 (ข)		
						
						
						
						
						

อนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มเติมวงเงินอีกจ�ำนวนรวม 10,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินส�ำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส�ำหรับปี 2556 ถึงปี 2561 แล้วนั้น วงเงินส�ำหรับการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน
40,000 ล้านบาท ซึ่งชนิดของหุ้นกู้อาจเป็นหุ้นกู้ได้ทุกประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว ซึง่ คณะกรรมการบริษทั จะเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

46. การอนุมัติงบการเงิน
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งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

269

4

รายงาน
ประจ�ำปี 2561

