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ข้อมูลการเงนิท่ีส�าคัญ

หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายได้รวม ล้านบาท 31,757 27,146 26,291

รายได้จากการขายโครงการ ล้านบาท 26,080 21,552 19,126

ก�าไรสุทธิ ล้านบาท 2,825 2,046 2,392

สินทรพัย์รวม ล้านบาท 80,341 95,357 108,336

หนี้สินรวม ล้านบาท 49,422 64,504 76,461

ส่วนของผู้ถือหุน้ ล้านบาท 30,919 30,852 31,875

อัตราก�าไรขั้นต้น (รายได้จากธุรกิจหลัก) รอ้ยละ 31.00 29.21 25.32

อัตราก�าไรสุทธิ รอ้ยละ 8.89 7.54 9.10

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 1.60 2.09 2.40

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะท่ีมีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 1.15 1.56 1.82

อัตราส่วนหน้ีสินเฉพาะท่ีมดีอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (สุทธ)ิ เท่า 1.05 1.43 1.75

มูลค่าตามบัญชต่ีอหุน้ บาท 2.16 2.08 2.14

ก�าไรสุทธต่ิอหุน้ บาท 0.20 0.14 0.16
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รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายโครงการ

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม
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ในปี 2562 ท่ีผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยท่ัวไปได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจของไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินบาทท่ีปรับตัวแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งผลต่ออุตสาหกรรม 
การส่งออกและการท่องเท่ียวซึ่งเป็นกลไกหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองก็ได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจด้วยเชน่กัน นอกจากนี้มาตรการควบคุมสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย (LTV) ท่ีมีผลบังคับใช้
ในวันท่ี 1 เมษายนในปีท่ีผ่านมา ได้ส่งผลต่อก�าลังซื้อของลูกค้าด้วยเชน่กัน ทางบรษัิทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีได้กล่าว 
มาแล้ว จึงด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีการปรับแผนการด�าเนินธุรกิจให้รับกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
อย่างรวดเรว็ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับบรษัิทฯ อย่างต่อเนื่อง 

โดยในปีน้ี แสนสิริได้เปิดตัวโครงการใหม่ จ�านวนท้ังหมด 20 โครงการ มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเด่ียว  
8 โครงการ มูลค่ารวม 15,600 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ มูลค่ารวม 4,600 ล้านบาท มิกซ์ 2 โครงการ มูลค่ารวม  
2,900 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่ารวม 6,900 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
รอ้ยละ 90 และในต่างจงัหวัด รอ้ยละ 10 และมียอดขายรวม 21,000 ล้านบาท ในส่วนของการส่งมอบโครงการในปีนี้นับเป็นปี
ท่ีบริษัทฯ มีการส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียมจ�านวนกว่า 10 โครงการ มูลค่ารวม 30,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นท้ังโครงการ 
ท่ีพัฒนาภายใต้แสนสิรเิอง การรว่มทุนกับกลุ่มบีทีเอส และการรว่มทุนกับกลุ่มโตคิว คอรป์อเรชั่น

เพ่ือเป็นการขยายการลงทุนและกระจายความเส่ียงของธุรกิจ ในปี 2560 ท่ีผ่านมา แสนสิริได้มีการขยายการลงทุน ไปยัง 
ต่างประเทศ โดยได้ลงทุนในบริษัทบริหารจดัการโรงแรม ภายใต้แบรนด์ เดอะ แสตนดาร์ด (The Standard) เดิมมีโรงแรม 
ภายใต้การบรหิาร 5 แหง่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งในปีนี้ได้ขยายไปยัง กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร และหมู่เกาะ
มลัดีฟส์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้มแีผนท่ีจะเปิดตัวโรงแรมภายใต้การบรหิารท่ีครอบคลมุทกุทวีป ซึ่งจะชว่ยสะท้อนมูลค่าการลงทนุ
ท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

ในส่วนของการตอบแทนสังคม นับต้ังแต่ปี 2561 ท่ีผ่านมาท่ีแสนสิริได้รับเกียรติจาก UNICEF ให้เป็นพันธมิตรขั้นสูงสุด  
หรือ “UNICEF’s First Selected Partner in Thailand” องค์กรหน่ึงเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 20 องค์กรจาก 
ท่ัวโลก จากเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็กอย่างยั่งยืนตลอดช่วงระยะเวลา 9 ปีท่ีผ่านมา ท�าให้เรายังมุ่งมั่นท่ีจะให ้
ความรว่มมอืและผลักดันงานในโครงการต่าง ๆ  เพ่ือคุ้มครอง ปกป้องสิทธ ิและพัฒนาคณุภาพชวิีตเด็กมามากกว่า 14 โครงการ 
ท้ังด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ สร้างความตระหนักด้านสิทธิเด็กและเยาวชนในประเทศไทย รวมท้ังการใหค้วามช่วยเหลือ 
อย่างไรพ้รมแดนต่อเด็กท่ัวโลก 

จากการเริม่รณรงค์เรื่องการรกัษาส่ิงแวดล้อม (Sansiri Green Mission) มาต้ังแต่ปีท่ีผ่านมา แสนสิรยิังคงสานต่อปณิธาน 
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง อาทิ การเลิกให้บริการน�าด่ืมในขวดพลาสติก ท้ังในส�านักงานใหญ่และส�านักงานขาย รวมถึง 
การรณรงค์ให้พนักงานใช้แก้วน�าและกล่องอาหารท่ีสามารถใช้ซ�าได้ เพ่ือลดปริมาณขยะพลาสติก นอกจากนี้ ยังมีการ 
เตรยีมพ้ืนท่ีการคัดแยกขยะ และใหค้วามรูกั้บลูกบ้านในการแยกและจดัการขยะอย่างมีประสิทธภิาพ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวท่ีมีประโยชน์ แสนสิรแิละพลัส พรอ็พเพอรต้ี์ ได้มีการจดัท�าโครงการ Sansiri Backyard โดยการใชพ้ื้นท่ีว่างในโครงการ 
รวมถึงท่ีดินท่ียงัรอการพัฒนามาปลกูผักสวนครวั โดยผลผลิตท่ีได้ ลกูบา้นสามารถน�าไปบรโิภค ท�าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยั่งยนื 
ในปีนี้บรษัิทฯ ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะรณรงค์และผลักดันการรกัษาส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2563 น้ี บริษัทฯ จะมีการย้ายส�านักงานใหญ่และบริษัทในเครือ ไปยัง Siri Campus ซึ่งเป็นอาคารส�านักงานใหม ่ 
ท่ีมกีารออกแบบเพ่ือกระตุ้นใหพ้นกังานมคีวามคิดสรา้งสรรค์ มกีารท�างานรว่มกันอยา่งมปีระสิทธภิาพ รวมถึงมพ้ืีนท่ีสันทนาการ
ท่ีสามารถใช้เพ่ือการประชุมสัมมนาแบบครบวงจร ซึ่งบริษัทฯ มีความต้ังใจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ  
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือการเติบโตท่ียั่งยืนของบริษัทฯ ผมเชื่อว่าพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ จะมุ่งมั่นและทุ่มเทท�างาน  
เพ่ือใหบ้รษัิทฯ มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายท่ีวางไว้

สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ผมต้องขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนท่ีท�างานอย่างทุ่มเท  
ตามก�าลังความสามารถ รวมถึงพันธมิตร คู่ค้า ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมถึงส่ือมวลชน ท่ีได้ใหก้าร 
สนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด และหวังว่าจะยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกท่านต่อไป เพ่ือให้แสนสิริเป็นผู้น�า 
ด้านอสังหารมิทรพัย์ท่ีมั่นคงดังเชน่ท่ีผ่านมา 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในหลายด้าน มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�าหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิ และกรรมการตรวจสอบ 
ทกุท่านไมไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหพิ้จารณาตัดสินในใจการด�าเนนิกิจการใด ๆ  ของบรษัิทฯ ท้ังนี ้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบชุดดังกล่าว ประกอบด้วย 

 1. นายเจษฎาวัฒน์  เพรยีบจรยิวัฒน์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายศุภนิจ จยัวัฒน์ - กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์ - กรรมการตรวจสอบ

 โดยมี นายฒาลิน เอ่ียมฐติิวัฒน์ ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมอิีสระ ไมม่ี
ข้อจ�ากัดในการได้รบัข้อมูล และได้รบัความรว่มมือจากบรษัิทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทย โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัใหม้ีการประชุมท้ังส้ิน 5 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ  
4 ครั้ง และประชุมวาระพิเศษกับผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบรหิารเข้ารว่ม 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการหารอืและแลกเปล่ียนความคิดเหน็กับผู้บรหิาร ผู้สอบบัญช ีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้เป็นผลส�าเร็จ  
พรอ้มท้ังติดตามและสนับสนุนใหเ้กิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี สรุปสาระส�าคัญของผลการด�าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ มีดังนี้

1. การสอบทานงบการเงนิ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีของบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)  
 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�ารายไตรมาสและประจ�าปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก 
 ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เพ่ือน�าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนุมติั โดยได้สอบถามและรบัฟงัค�าชีแ้จงจากผู้บรหิาร 
 ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า รายงานทางการเงนิดังกล่าวได้จดัท�าขึ้นตาม 
 มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความ 
 สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรว่มกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�าเสมอ พรอ้มท้ังใหข้้อเสนอแนะด้านการ 
 ควบคุมภายใน เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธผิล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า บรษัิทฯ มีระบบ 
 การควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างม ี
 ประสิทธภิาพ โดยมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน  
 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นย�าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลอย่าง 
 ต่อเนื่อง
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3. การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบรษัิทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
 หรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และ 
 บรษัิทรว่ม ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งพบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามข้อก�าหนด 
 ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการท่ีมหีรอืเกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นรายการท่ี 
 เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบรษัิทฯ 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครฐั 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
 ตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งสม�าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า  
 บรษัิทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม

5. การก�ากับดแูลงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรว่มกับผู้ตรวจสอบภายใน และได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมท้ัง 
 ได้มกีารพัฒนาวิธกีารตรวจสอบโดยใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 มีความเหน็ว่า การตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธผิล อีกท้ังมีระบบการรกัษาความปลอดภัย 
 ของข้อมูลท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการรวบรวมเรื่องท่ีเป็นสาระส�าคัญชีแ้จงแนวทางแก้ไขใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้น�า 
 ไปป้องกันหรอืลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น

6. การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 

 บริษัทฯ ตระหนักและใหค้วามส�าคัญในการบริหารงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มุ่งเน้นใหม้ีการควบคุม ดูแลการ 
 ปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธภิาพมากขึ้น เพ่ือใหม้ีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุน้ ผู้ลงทุน และ 
 ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนใหบ้ริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
 ต่อต้านการทุจรติ (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 

7. การสอบทานและก�ากับดแูลตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนท่ีเก่ียวกับขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้รอบคลุมในเรื่องการสอบทานและก�ากับดูแลใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ 
 ทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบรษัิทฯ ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายและจรยิธรรมท่ีก�าหนดไว้
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8. การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญช ีรวมท้ังก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ีโดย 
 มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติท่ีประชุมผู้ถือหุน้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  
 เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษัิทฯ ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากพิจารณา 
 แล้วเหน็ว่า ผู้สอบบัญชดัีงกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ก�าหนด มีความเชีย่วชาญในการสอบบัญช ีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพอใจ

โดยสรุป ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท และ
ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มท่ีและท�าหน้าท่ีได้โดยอิสระ ไม่มีข้อจ�ากัด
ในการได้รบัข้อมูลท้ังจากกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้ใหค้วามเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ�าปี 2562 แล้ว กฎบตัรดังกล่าวยงัมคีวามเหมาะสม ครอบคลมุขอ้ก�าหนดและกฎเกณฑ์ของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง

นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจรยิวัฒน ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
ประจ�าปี 2562

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม และใหค้วามส�าคัญต่อกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จงึจดัต้ังคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย กรรมการและ 
กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการบรหิาร โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธาน 
คณะกรรมการ และมีสมาชกิในคณะกรรมการ 2 ท่าน คือ นายพรทัต อมตวิวัฒน์ และนายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ 

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ท�าหน้าท่ีใหข้้อเสนอแนะ ก�าหนดนโยบาย และวางแผนการ
ปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการรักษาและการพัฒนาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืนของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม 
ต่อไป ท้ังนี้ ปี 2562 มีการจดัประชุมคณะกรรมการท้ังส้ิน 4 ครั้ง โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

คณะกรรมการได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานภายใต้ Social Change Framework โดยน�าหลักการ “ESG” อันประกอบด้วย 
Environment, Social และ Governance มาปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พรอ้มกันน้ียังได้ก�าหนดประเด็นด้านความยั่งยืน 
ท่ีมนีัยส�าคัญ มุง่เน้นการพัฒนาสังคมท้ัง 3 ด้าน เพ่ือใหค้รอบคลมุทกุมติิ ต้ังแต่การสรา้งรากฐานท่ีดีแก่เด็ก ๆ  การรบัผิดชอบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม และการปลกูจติส�านกึด้านจรยิธรรมใหแ้ก่คนในองค์กร เพราะท้ังหมดคือจุดเริม่ต้นของสังคมท่ีดีในวันขา้งหนา้ ได้แก่

1. เพ่ือเยาวชน (Social Change)

 เพราะเด็กและเยาวชน คือรากฐานสู่อนาคตท่ีดีของสังคม โดยการใหค้วามชว่ยเหลือ ส่งเสรมิ และพัฒนาความรู ้โดยการ 
 รว่มมือกับองค์กรต่าง ๆ รวมถึงองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

2. เพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Mission) 

 วิสัยทัศนด้์านส่ิงแวดล้อมและการจดัการพลังงานอยา่งยั่งยนื โดยการปลกูจติส�านกึการอยูอ่าศัยของคนในสังคมใหส้ามารถอยู ่ 
 และใชท้รพัยากรธรรมชาติท่ีมีอย่างรูคุ้ณค่า 

3. เพ่ือบรรษัทภิบาล (Sansiri Governance)

 ปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมท่ีดีของการด�าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
 ในบรษัิทฯ เพ่ือต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั ใหเ้ป็นต้นแบบท่ีดีในสังคมต่อไป

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ท้ังในส่วนของ 
ผู้มส่ีวนเก่ียวขอ้งกับบรษัิทฯ สังคมไทย รวมไปถึงประชาคมโลก อาทิ โครงการ เดอะ กู๊ด สเปซ (The Good Space) พ้ืนท่ีส�าหรบั
เด็กในสถานก่อสร้าง โครงการแสนสิริ อะคาเดมี (Sansiri Academy) การสนับสนุนกองทุนชว่ยเหลือฉุกเฉินขององค์การ 
ยูนิเซฟ (UNICEF’s Global Emergency Fund) รวมถึงการประกาศนโยบาย แสนสิร ิกรนี มิชชั่น “Sansiri Green Mission”  
เพ่ือขับเคล่ือนความยั่งยืนในทุก ๆ โครงการ และทุก ๆ กิจกรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ระหว่างปี 2562-2564  
ซึ่งประกอบด้วย 4 พันธกิจหลักท่ีผสมผสานนวัตกรรมสีเขยีวตลอดวงจรธุรกิจ และน�าไปปฏิบติัอยา่งเปน็รูปธรรม เพ่ือใหส้อดรบั 
กับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แก่สังคมอนาคต
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นายเศรษฐา  ทวีสิน  
ประธานคณะกรรมการความรบัผิดชอบ

ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ด้วยการท�างานท่ีมุ่งมั่น พร้อมรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ส่งผลให ้ ในปี 2561-2562 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับใหเ้ป็นพันธมิตร “UNICEF’s first Selected Partner in Thailand”  
รายเดียวในประเทศไทย หลังจากท่ีได้รว่มสนับสนุนงานขององค์การยูนเิซฟมากว่า 9 ป ี ในการนี ้คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อ 
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม จงึขอแสดงความขอบคุณไปยังผู้เก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนรว่มในการสรา้งประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม ท้ังนี้ บรษัิทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการด�าเนินการเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม เพ่ือใหม้ั่นใจว่านโยบายท่ี
ก�าหนดไว้มคีวามเหมาะสมกับสภาวะสังคม รวมถึงถกูน�าไปปฏิบติัในวงกว้างอยา่งต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี 

 1. นายเจษฎาวัฒน์  เพรยีบจรยิวัฒน์ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 2. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
 3. นายกิตติชยั  รกัตะกนิษฐ ์         - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน ท้ังน้ี ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมจ�านวน 3 ครั้ง และได้
รายงานสรุปผลการด�าเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรใหด้�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 แทนกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ด�าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยให้ความส�าคัญถึงความ 
 หลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู ้ 
 ความสามารถ ประสบการณ์ท�างาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยจดัท�า Board Skill  
 Matrix เพ่ือก�าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการท่ีด�าเนินการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
 กรรมการบรษัิทแทนต�าแหนง่กรรมการบรษัิทท่ีออกจากต�าแหนง่ตามวาระ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทและท่ีประชมุสามญั 
 ผู้ถือหุน้ประจ�าปี โดยบรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษัิทได้ แต่ไมม่ ี
 ผู้ถือหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาแต่งต้ังเข้าเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทนจงึได้เสนอใหเ้ลือกต้ังกรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุน้ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการทุกท่านตามท่ีเสนอ 

2. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษัิทฯ และค่าตอบแทนส�าหรบัคณะกรรมการ 
 ชุดย่อยของบรษัิทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา เรื่องการก�าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษัทฯ  
 และค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและ 
 กรรมการชุดย่อย จงึได้เสนอแนะก�าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าป ี
  2562 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราท่ีจา่ยในปีก่อนหน้า

 ท้ังน้ี ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของ 
 บริษัทฯ และค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว
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3.  พิจารณารบัทราบความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารับทราบความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ  
 (Board Diversity) ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับจ�านวนกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร อายุ  
 ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง รวมถึงความรู ้ทักษะ ความช�านาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill  
 Matrix) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งต้ังกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ 
 อันหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ

4.  พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ใหม้ีความเหมาะสม ครบถ้วน เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษัิท (ท้ังคณะและรายบุคคล)  
 และคณะกรรมการชุดย่อย (ท้ังคณะ)

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
 (ท้ังคณะและรายบุคคล) คณะกรรมการชดุยอ่ย (ท้ังคณะ) ซึ่งสอดคล้องตามหลักการก�ากับดแูลกิจการของตลาดหลักทรพัย์ 
 แหง่ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) เพ่ือน�าผลการประเมนิดังกล่าว 
 ไปปรบัปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธภิาพท่ีดียิ่งขึ้น

นายเจษฎาวัฒน์  เพรยีบจรยิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
ประจ�าปี 2562

บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดแูลการบรหิารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ท่ีครอบคลุมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ ์ความเส่ียงด้านการเงนิ ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ และความเส่ียง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ บรษัิทฯ ได้จดัต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
ท่ีประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความ
เข้าใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีใหข้้อเสนอแนะต่อทิศทางและแผนการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียง 
ของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีแสดงต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ท้ังนี้ มีรายนามของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ�านวน  
5 ท่าน ดังนี้ 

 1. นายเจษฎาวัฒน์  เพรยีบจรยิวัฒน์ - ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 
 2. นายศุภนิจ  จยัวัฒน์ - กรรมการบรหิารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 
 3. นายกิตติชยั  รกัตะกนิษฐ ์         - กรรมการบรหิารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 
 4. นายวันจกัร ์ บุรณศิร ิ - กรรมการบรหิารความเส่ียง  
 5. นายอุทัย  อุทัยแสงสุข - กรรมการบรหิารความเส่ียง

ผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงในปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง ซึ่งก�าหนดใหม้ีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม ส�าหรับปี 2562 มีการ 
จดัประชุมคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงท้ังส้ิน 2 ครั้ง และครบองค์ประชุม สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 1. พิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบแผนงานการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทฯ ในปี 2562

 2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงสร้างการก�ากับดูแลงานด้านบริหารความเส่ียง โดยการแต่งต้ังเลขานุการ 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่านใหม่ทดแทนท่านเดิมท่ีลาออก เพ่ือดูแลกิจกรรมและประสานงานการประชุมฯ  
  น�าเสนอหวัข้อการประชุมตามวาระ และจดัท�ารายงานสรุปมติการประชุม

 3. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร กระบวนการบริหารความเส่ียง และระดับความเส่ียง 
  ท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตาม 
  มาตรฐานสากล 

 4. พิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบก�าหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลักขององค์กร (Key Risk Indicators; KRIs) เพ่ือเป็น 
  เครื่องมือในการติดตามควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดการท่ีเหมาะสม 
  ทันกาล  

 5. พิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบผลการประเมินความเส่ียงระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน ท่ีมุ่งเน้นถึงมาตรการควบคุม 
  จดัการต่อเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบรา้ยแรงต่อบรษัิทฯ 
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ในปี 2563 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงยงัคงมุง่มั่นในการก�ากับดแูลการบรหิารความเส่ียงขององค์กรใหเ้กิดประสิทธภิาพ
และประสิทธผิลภายใต้กลยุทธก์ารด�าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการจดัการความเส่ียงมคีวามเพียงพอเหมาะสม 
ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  และสามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ท�าใหบ้ริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ในการด�าเนินธุรกิจตามท่ีก�าหนดไว้เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุน้และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นายเจษฎาวัฒน์  เพรยีบจรยิวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ
ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและ
กรรมการอิสระ รวมท้ังส้ิน 4 ท่าน ดังน้ี

 1. นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์ - ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
 2. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ - กรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
 3. นายวิชญา จาติกวณิช          - กรรมการก�ากับดูแลกิจการ   
 4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข - กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าท่ีในการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยในปี 2562 มีการประชุมจ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
อย่างเต็มท่ี ท้ังนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการทบทวน 
กฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คู่มือก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ังนโยบายต่อต้านการทุจรติ 
คอร์รัปชันให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของบรษัิทจดทะเบยีนภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  พรอ้มกันนี ้คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการได้ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองในส่วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง การด�าเนินการด้านความยั่งยืน การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การเสริมสร้างจริยธรรมของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั เป็นต้น และได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บรษัิทตามความเหมาะสม 

ในป ี2562 นี ้บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคัญกับการส่ือสารและปลกูฝังแก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทฯ ใหเ้ขา้ใจและตระหนักถึงเรื่อง  
“INTEGRITY” ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ด้วยเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน 
ทกุคนท่ียดึถือวัฒนธรรมองค์กร “INTEGRITY” และการรบัผิดชอบปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถจะน�ามาซึ่งความเติบโต
อย่างยั่งยืนของบรษัิทฯ นอกจากน้ี สืบเน่ืองจากการท่ีบรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองเป็นแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจรติ (CAC-Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) บรษัิทฯ จงึได้ขยาย
เครอืขา่ยการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีออกไปสู่ภายนอก ด้วยการเรยีนเชญิคู่ค้าธุรกิจเขา้รว่มรบัฟงันโยบายต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชนั 
ของบริษัทฯ อีกท้ังมีหนังสือแจง้ไปยังคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างสม�าเสมอ โดยขอความ 
ร่วมมืองดกระท�าการใด ๆ ท่ีอาจเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงการงดใหข้องขวัญ 
ของก�านัล หรอืประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ อีกด้วย

อนึ่ง จากการส่งเสริมและผลักดันใหม้ีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ส่งผลใหบ้ริษัทฯ  
ได้คะแนนการประเมินจากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบรษัิทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report  
of Thai Listed Companies :CGR) ประจ�าปี 2562 ซึ่งจดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (Thai Institute 
of Directors (IOD)) และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 
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บรษัิทฯ มุ่งมั่นในการด�าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ โปรง่ใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจรติคอรร์ปัชนั รบัผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งคุณค่าใหกิ้จการอย่างยั่งยืน

นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

22



รายงานของคณะกรรมการลงทุน
ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการลงทุนของบรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 7 ท่าน ซึ่งได้รบัการแต่งต้ัง 
จากคณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วย 

 1. นายอภิชาติ จูตระกูล - ประธานกรรมการลงทุน 
 2. นายเศรษฐา ทวีสิน  - รองประธานกรรมการลงทุน   
 3. นายวันจกัร ์บุรณศิร ิ - กรรมการลงทุน 
 4. นายอุทัย  อุทัยแสงสุข - กรรมการลงทุน   
 5. นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ - กรรมการลงทุน 
 6. นายสมัชชา พรหมศิร ิ - กรรมการลงทุน 
 7. นางสาววรางคณา อัครสถาพร - กรรมการลงทุน

 โดยมี นายธรีนันท์ ศรหีงส์ ด�ารงต�าแหน่งท่ีปรกึษากรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทนุได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษัิท ซึ่งได้ปฏิบติัหน้าท่ีในการพิจารณาการลงทนุของบรษัิท แสนสิร ิ
จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย ในธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูง (เชน่ Start-up Business) และ/หรอื กิจการรว่มลงทุน 
(Venture Capital) ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการใหบ้ริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property Technology) รวมถึงธุรกิจท่ี 
เก่ียวเน่ืองกับกิจการ นอกจากน้ี คณะกรรมการลงทนุยงัใหค้�าปรกึษาและใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบรษัิท
ในเรื่องเก่ียวกับการลงทุน 

ในปี 2562 คณะกรรมการลงทุนยังคงมุ่งเน้นหาการลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีท่ีจะชว่ยส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯ เป็นผู้น�าทางด้าน
การพัฒนาอสังหารมิทรพัยท่ี์ได้น�าเอาเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชกั้บท่ีอยูอ่าศัย โดยคณะกรรมการยงัคงยดึถือหลักการการลงทนุ
ทางด้านเทคโนโลยีใน 4 ประเภท ดังน้ี 1. Construction Technology 2. Property Technology 3. Living Technology และ 
4. Sustainability Technology โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ลงทุนใน Startups ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางและการคมนาคม  
อีกท้ังบรษัิทฯ ยงัได้ลงทนุในกองทนุรว่มลงทนุ (Venture Capital Fund) ซึ่งเนน้การลงทนุในเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกับท่ีอยูอ่าศัยและ
อสังหารมิทรพัยใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิา ท้ังนี้ บรษัิทฯ ยงัคงมุง่เน้นในการเฟน้หาเทคโนโลยเีพ่ือน�ามาผนวกกับอสังหารมิทรพัย์
ของบรษัิทฯ เพ่ือสรา้งความพึงพอใจในสินค้าและบรกิารแก่ลูกค้า และเพ่ือใหบ้รษัิทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

นายอภิชาติ จูตระกูล 
ประธานคณะกรรมการลงทุน
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ข้อมูลท่ัวไปของบรษัิทและ
บรษัิทย่อย



ข้อมูลท่ัวไป

ชื่อบรษัิท บรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรพัย ์ SIRI

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

ท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ 475 อำคำรสิรภิิญโญ ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

เลขทะเบียนบรษัิท 0107538000665

ปีท่ีก่อต้ัง   พ.ศ. 2527

ทุนจดทะเบียน
ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทฯ มีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 
16,224,125,722.40 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ�ำนวน 
15,162,734,320 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ 1.07 บำท

จ�ำนวนและชนิดของหุน้ท่ีจ�ำหน่ำย
ได้แล้วท้ังหมดของบรษัิทฯ

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทฯ มทีนุช�ำระแล้ว เป็นเงนิท้ังส้ิน 15,903,125,722.40 บำท  
โดยมีหุน้สำมัญท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด จ�ำนวน 14,862,734,320 หุน้

โทรศัพท์  0-2201-3905 และ 0-2201-3906

โทรสำร 0-2201-3904

Homepage www.sansiri.com

ข้อมูลท่ัวไปของบรษัิทและบรษัิทย่อย
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นิติบุคคลท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ต้ังแต่รอ้ยละ 10
(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562)

นิติบุคคล/ประเภทธุรกิจ สถำนท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / โทรสำร ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

หุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
ได้แล้วท้ังหมด 

/ ประเภทหุน้

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

บรษัิทย่อยท่ี บมจ. แสนสิร ิถือหุน้โดยตรง

บรษัิท ชนชยั จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6         
โทรสำร 0-2201-3904

90,000,000 90,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้

หุน้ละ 1,000 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท อำณำวรรธน์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

163 อำคำรรชัต์ภำคย์ ชั้น 10 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2661-7555  
โทรสำร 0-2661-6633

10,000,000 1,000,000 หุน้ 
(มูลค่ำท่ีตรำไว้       
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท พิวรรธนำ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

163 อำคำรรชัต์ภำคย์ ชั้น 10 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2661-7555  
โทรสำร 0-2661-6633

100,000,000 10,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

163 อำคำรรชัต์ภำคย์ ชั้น 10 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2661-7555  
โทรสำร 0-2661-6633

20,000,000 2,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท แสนสิร ิไชน่ำ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6         
โทรสำร 0-2201-3904

3,000,000 300,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6         
โทรสำร 0-2201-3904

10,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

27



(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562)

นิติบุคคล/ประเภทธุรกิจ สถำนท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / โทรสำร ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

หุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
ได้แล้วท้ังหมด 

/ ประเภทหุน้

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

บรษัิท ปภำนัน จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6         
โทรสำร 0-2201-3904

20,000,000 2,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

163 อำคำรรชัต์ภำคย์ ชั้น 10 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2661-7555  
โทรสำร 0-2661-6633

150,000,000 15,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6         
โทรสำร 0-2201-3904

2,500,000 250,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์
และกิจกำรโรงเรยีนในชื่อ  
“โรงเรยีนสำธติพัฒนำ”

163 อำคำรรชัต์ภำคย์ ชั้น 10 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2661-7555  
โทรสำร 0-2661-6633

40,000,000 400,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท ศูนยบุ์คลำกรสำธติพัฒนำ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: บรกิำรใหค้�ำปรกึษำ 
ทำงธุรกิจและจดักำรองค์กร

380 ถนนปัญญำอินทรำ 
แขวงสำมวำตะวันตก 
เขตคลองสำมวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10510 
โทรศัพท์ 0-2915-5390-2  
โทรสำร 0-2915-5501 

1,000,000   100,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท สิรวิัฒนำ โฮลด้ิง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย ์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000   1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

28



(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562)

นิติบุคคล/ประเภทธุรกิจ สถำนท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / โทรสำร ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

หุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
ได้แล้วท้ังหมด 

/ ประเภทหุน้

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

บรษัิท จริภำส เรยีลต้ี จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย ์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904 

10,000,000 100,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท ปำรณัท จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904 

10,000,000 100,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: ลงทุน

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 17 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904 

300,000,000 3,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

96.67

บรษัิท สิร ิสมำรท์ วัน จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904

10,000,000 100,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ทู จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ทร ีจ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

29



(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562)

นิติบุคคล/ประเภทธุรกิจ สถำนท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / โทรสำร ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

หุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
ได้แล้วท้ังหมด 

/ ประเภทหุน้

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

บรษัิท สิร ิสมำรท์ โฟร ์จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ไฟฟ ์จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท สิรพัิฒน์ ไฟฟ ์จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท สิรพัิฒน์ ซกิซ ์จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท สิรพัิฒน์ เซเว่น จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904

1,000,000 10,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิทย่อยท่ี บมจ. แสนสิร ิถือหุน้โดยทำงอ้อมผ่ำนบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด

บรษัิท คิวที ไลฟส์ไตล์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: 
บรกิำรท่ีปรกึษำด้ำนไลฟส์ไตล์ 
ส�ำหรบับุคคลและลูกค้ำองค์กร

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 11 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904

2,000,000 200,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

30



(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562)

นิติบุคคล/ประเภทธุรกิจ สถำนท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / โทรสำร ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

หุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
ได้แล้วท้ังหมด 

/ ประเภทหุน้

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: ตรวจสอบอำคำร

163 อำคำรรชัต์ภำคย์ ชั้น 14 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2661 7333  
โทรสำร 0-2661 7893

5,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 
หุน้ละ 10 บำท) 

(หุน้สำมัญ)

100

บรษัิท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: ใหบ้รกิำรจดักำรกิจกรรม
พิเศษต่ำง ๆ (Event Management) 
และงำนวิวำหค์รบวงจรท้ังในประเทศไทย
และต่ำงประเทศ 

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 11 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904

4,000,000 40,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

70

บรษัิทย่อยท่ี บมจ. แสนสิร ิถือหุน้โดยทำงอ้อมผ่ำนบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ำกัด

บรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

59 ซอยรมิคลองพระโขนง 
แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2109-5478 

277,500,000 2,775,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

40

บรษัิทรว่มทุนกับ บมจ. บีทีเอส กรุป๊ (50:50)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
วัน จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

10,000,000 100,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทู จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ทร ีจ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

31



(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562)

นิติบุคคล/ประเภทธุรกิจ สถำนท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / โทรสำร ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

หุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
ได้แล้วท้ังหมด 

/ ประเภทหุน้

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
โฟร ์จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ไฟฟ ์จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ซกิซ ์จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
เซเว่น จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

10,000,000 100,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
เอท จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

10,000,000 100,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน ์
จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

10,000,000 100,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

32



(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562)

นิติบุคคล/ประเภทธุรกิจ สถำนท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / โทรสำร ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

หุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
ได้แล้วท้ังหมด 

/ ประเภทหุน้

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

บรษัิท นูโว ไลน์ เอเจนซี ่จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
อีเลฟเว่น จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ทเวลฟ ์จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
เธอรที์น จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
โฟรที์น จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ฟฟิทีน จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

33



(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562)

นิติบุคคล/ประเภทธุรกิจ สถำนท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / โทรสำร ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

หุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
ได้แล้วท้ังหมด 

/ ประเภทหุน้

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง
ซกิซที์น จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
เซเว่นทีน จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
เอททีน จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ไนน์ทีน จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ทเวนที จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ทเวนที วัน จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ทเวนที ทู จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50
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(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562)

นิติบุคคล/ประเภทธุรกิจ สถำนท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / โทรสำร ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

หุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
ได้แล้วท้ังหมด 

/ ประเภทหุน้

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ทเวนที ทร ีจ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ทเวนที โฟร ์จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง 
ทเวนที ไฟฟ ์จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิท สิรพัิฒน์ ทร ีจ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6 
โทรสำร 0-2201-3904 

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

50

บรษัิทรว่มทุนกับกลุ่ม โตคิว คอรป์อเรชั่น (70:30)

บรษัิท สิร ิทีเค วัน จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904 

100,000,000 1,000,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

70

บรษัิท สิร ิทีเค ทู จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904 

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

70
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(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562)

นิติบุคคล/ประเภทธุรกิจ สถำนท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / โทรสำร ทุนช�ำระแล้ว
(บำท)

หุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
ได้แล้วท้ังหมด 

/ ประเภทหุน้

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
(รอ้ยละ)

บรษัิท สิร ิทีเค ทร ีจ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904 

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

70

บรษัิท สิร ิทีเค โฟร ์จ�ำกัด 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

475 อำคำรสิรภิิญโญ ชั้น 8 
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2201-3905-6  
โทรสำร 0-2201-3904 

50,000,000 500,000 หุน้  
(มูลค่ำท่ีตรำไว้ 

หุน้ละ 100 บำท) 
(หุน้สำมัญ)

70

บรษัิทย่อยในต่ำงประเทศท่ี บมจ. แสนสิร ิถือหุน้โดยตรง

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 
(จดทะเบียนจดัต้ังในประเทศสิงคโปร)์ 
ประเภทธุรกิจ: ลงทุน 

3 PHILLIP STREET 
#18-00 COMMERCE POINT 
SINGAPORE (048693)

50,000  
ดอลลำร์
สิงคโปร ์

50,000 หุน้ 
(หุน้สำมัญ)

100

SANSIRI (US), INC.  
(จดทะเบยีนจดัต้ังในประเทศสหรฐัอเมรกิำ) 
ประเภทธุรกิจ: ลงทุน 

874 Walker Road, Suite C, 
In the City of Dover, 
Country of Kent,  
State of Delaware 19904, 
the United States 

มูลค่ำกำรลงทุนในกำรเข้ำซื้อหุน้คิด
เป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 58 ล้ำน
ดอลลำรส์หรฐั ซึ่งจะทยอยลงทุน

เป็นครำว ๆ จนเต็มมูลค่ำกำรลงทุน 
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี

100

บรษัิทย่อยในต่ำงประเทศท่ี บมจ. แสนสิร ิถือหุน้โดยทำงอ้อมผ่ำน Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

Sansiri Guernsey (2009) Limited 
(จดทะเบยีนจดัต้ังในประเทศ Guernsey) 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำโครงกำร
อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือขำย และ/หรอื 
เพ่ือเชำ่ในประเทศอังกฤษ

La Tonnelle House Les Banques 
St Sampson GUERNSEY GY1 3HS

10,000
ปอนด์

10,000 หุน้ 
(หุน้สำมัญ)

100

Sansiri Guernsey (2015) Limited 
(จดทะเบยีนจดัต้ังในประเทศ Guernsey) 
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์
เพ่ือขำย และ/หรอื เพ่ือเชำ่ ในประเทศ
อังกฤษ

La Tonnelle House Les Banques 
St Sampson GUERNSEY GY1 3HS

10,000
ปอนด์

10,000 หุน้ 
(หุน้สำมัญ)

100

Sansiri International Pte. Ltd.  
(จดทะเบียนจดัต้ังในประเทศสิงคโปร)์ 
ประเภทธุรกิจ: เพ่ือใชเ้ป็นส�ำนักงำน
บรหิำรจดักำรงำนขำยและบรกิำร 

160 Robinson Road #17-01 
Spore Business Federation 
Center Singapore 068914  

1,500,000 
ดอลลำร์
สิงคโปร์

1,500,000 หุน้ 
(หุน้สำมัญ)

100
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บุคคลอ้ำงอิงอ่ืน ๆ

1. นำยทะเบียนหลักทรพัย์

 บรษัิท ศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
 โทรศัพท์  :  0-2009-9000
 โทรสำร  :  0-2009-9991
 SET Contact Centre : 0-2009-9999
 Website :  http://www.set.or.th/tsd
  E-mail :  SETContactCenter@set.or.th

2. นำยทะเบียนหุน้กู้

 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)

 1060 ถนนเพชรบุร ีแขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
 โทรศัพท์  :  0-2256-2323-6
 โทรสำร  :  0-2256-2406

 นำยทะเบียนดังกล่ำว ส�ำหรบัหุน้กู้ท่ีมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 2/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 3/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 4/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 2/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 3/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 4/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

 ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)

 333 ถนนสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500
 โทรศัพท์  :  0-2636-4207
 โทรสำร  :  0-2626-4545-6

 นำยทะเบียนดังกล่ำว ส�ำหรบัหุน้กู้ท่ีมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

 ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
 โทรศัพท์ :  0-2470-1987
 โทรสำร :  0-2470-1998
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 นำยทะเบียนดังกล่ำว ส�ำหรบัหุน้กู้ท่ีมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 3/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

 ธนำคำรธนชำต จ�ำกัด (มหำชน)

 444 อำคำรเอ็มบีเคทำวเวอร ์ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
 โทรศัพท์ :  0-2217-8000
 โทรสำร :  0-2217-8333

 นำยทะเบียนดังกล่ำว ส�ำหรบัหุน้กู้ท่ีมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 5/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

3. ผู้แทนผู้ถือหุน้กู้

 ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 เลขท่ี 977/3 อำคำรเอสเอ็มทำวเวอร ์ชั้น 4 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
 โทรศัพท์ :  0-2298-0830-3 ต่อ 120
 โทรสำร :  0-2298-0835

 ผู้แทนผู้ถือหุน้กู้ ส�ำหรบัหุน้กู้ท่ีมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2558 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 2/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 3/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 2/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 3/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 4/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 4/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
 - หุน้กู้ไม่มีประกันของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 5/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

4. ผู้สอบบัญชี

 บรษัิท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 

 193/136-137 ชั้น 33 อำคำรเลครชัดำคอมเพล็กซ์ ถนนรชัดำภิเษก 
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
 โทรศัพท์  :  0-2264-0777
 โทรสำร  :  0-2264-0790
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5. ท่ีปรกึษำกฎหมำยของบรษัิทฯ

 -ไม่มี-

6. สถำบันกำรเงนิท่ีติดต่อเป็นประจ�ำ

 ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)
 ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)
 ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)
 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลส�ำคัญอ่ืน

รำยละเอียดกำรใชเ้งนิท่ีได้จำกกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้

กำรเสนอขำย
ตรำสำรหนี้ กำรใชเ้งนิ จ�ำนวนเงนิท่ีใช ้

โดยประมำณ
ระยะเวลำท่ีใชเ้งนิ 

โดยประมำณ รำยละเอียด

ครั้งท่ี 1/2558 เพ่ือช�ำระคืนเงนิกู้ หรอื
หนี้จำกกำรออกตรำสำรหนี้

1,000 ล้ำนบำท ภำยในเดือนพฤษภำคม
พ.ศ. 2558

ช�ำระคืนหุน้กู ้SIRI155A
อำยุ 3 ป ีอัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 5

กรณีอ่ืน ๆ เชน่
เงนิทนุท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

1,000 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี

ครั้งท่ี 1/2560 เพ่ือช�ำระคืนเงนิกู้ หรอื
หนี้จำกกำรออกตรำสำรหนี้

2,000 ล้ำนบำท ภำยในเดือนพฤษภำคม
พ.ศ. 2560

ช�ำระคืนหุน้กู ้ SIRI175A อำยุ 7 ปี 
อัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 5.60

ครั้งท่ี 2/2560 กรณีอ่ืน ๆ เชน่ 
เงนิทนุท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

1,000 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี

ครั้งท่ี 3/2560 กรณีอ่ืน ๆ เชน่ 
เงนิทนุท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

2,000 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี

ครั้งท่ี 1/2561 เพ่ือช�ำระคืนเงนิกู้ หรอื
หนี้จำกกำรออกตรำสำรหนี้

3,000 ล้ำนบำท ภำยในเดือนมกรำคม
พ.ศ. 2561

ช�ำระคืนหุน้กู้ SIRI181A อำยุ 5 ปี 
อัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.99

กรณีอ่ืน ๆ เชน่ 
เงนิทนุท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

1,000 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี

ครั้งท่ี 2/2561 เพ่ือช�ำระคืนเงนิกู้ หรอื
หนี้จำกกำรออกตรำสำรหนี้

1,000 ล้ำนบำท ภำยในเดือนพฤษภำคม
พ.ศ. 2561

ช�ำระคืนหุน้กู้ SIRI185A อำยุ 5 ปี 
อัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.95

กรณีอ่ืน ๆ เชน่ 
เงนิทนุท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

1,000 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี
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กำรเสนอขำย
ตรำสำรหนี้ กำรใชเ้งนิ จ�ำนวนเงนิท่ีใช ้

โดยประมำณ
ระยะเวลำท่ีใชเ้งนิ 

โดยประมำณ รำยละเอียด

ครั้งท่ี 3/2561 เพ่ือช�ำระคืนเงนิกู้ หรอื
หนี้จำกกำรออกตรำสำรหนี้

2,000 ล้ำนบำท ภำยในเดือนสิงหำคม
พ.ศ. 2561

ช�ำระคืนหุน้กู้ SIRI188A อำยุ 5 ปี 
อัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.95

กรณีอ่ืน ๆ เชน่ 
เงนิทนุท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

3,000 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี

ครั้งท่ี 4/2561 กรณีอ่ืน ๆ เชน่ 
เงนิทนุท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

2,500 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี

ครั้งท่ี 1/2562 เพ่ือช�ำระคืนเงนิกู้ หรอื
หนี้จำกกำรออกตรำสำรหนี้

2,000 ล้ำนบำท ภำยในเดือนเมษำยน 
พ.ศ. 2562

ช�ำระคืนหุน้กู้ ดังนี้
(1) หุน้กู้ SIRI194A อำยุ 5.5 ปี 
อัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20
(2) หุน้กู้ SIRI194B อำยุ 3.5 ปี 
อัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.9

กรณีอ่ืน ๆ เชน่ 
เงนิทนุท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

2,933.4 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี

ครั้งท่ี 2/2562 กรณีอ่ืน ๆ เชน่
เงนิทนุท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

450 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี

ครั้งท่ี 3/2562 เพ่ือช�ำระคืนเงนิกู้ หรอื
หนี้จำกกำรออกตรำสำรหนี้

2,000 ล้ำนบำท ภำยในเดือนกรกฎำคม
และตุลำคม พ.ศ. 2562

ช�ำระคืนหุน้กู้ ดังนี้
(1) หุน้กู้ SIRI197A อำยุ 3 ปี 
อัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.50
(2) หุน้กู้ SIRI19OA อำยุ 3 ปี 
อัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.25

กรณีอ่ืน ๆ เชน่
เงนิทุนท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

1,500 – 2,000 
ล้ำนบำท

ภำยใน 1-2 ปี

ครั้งท่ี 4/2562 กรณีอ่ืน ๆ เชน่
เงนิทุนท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

250 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี

ครั้งท่ี 5/2562 กรณีอ่ืน ๆ เชน่
เงนิทุนท่ีใชห้มุนเวียนในกิจกำร

1,203.5 ล้ำนบำท ภำยใน 1-2 ปี
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ข้อมูลหลักทรพัย์และผู้ถือหุน้

ผู้ถือหุน้

รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบยีนผู้ถือหุน้ล่าสุด ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2562  มดัีงนี้

ล�ำดับท่ี ชื่อ-สกุล จ�ำนวนหุน้
สัดส่วนกำรถือหุน้ 

รอ้ยละของ
ทุนช�ำระแล้ว *

1 บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) 918,267,873 6.49

2 UBS AG SINGAPORE BRANCH 873,424,080 6.18

3 นายเศรษฐา ทวีสิน 658,799,534 4.66

4 นายวันจกัร์ บุรณศิร ิ 515,469,201 3.64

5 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จำากัด 1/ 466,630,001 3.30

6 STATE STREET EUROPE LIMITED 377,048,321 2.67

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 302,208,098 2.14

8 นายอภิชาติ จูตระกูล 298,400,000 2.11

9 THE BANK OF NEW YORK MELLON 222,598,415 1.57

10 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR 194,000,000 1.37

ยอดรวม 4,826,845,523 34.13

* - บริษัทมีทุนชำาระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 15,903,125,722.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 14,862,734,320 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท 
 - หุ้นท่ีออกและจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ จำานวน 14,862,734,320 หุ้น หักด้วยหุ้นท่ีซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงินของบริษัทฯ 
  จำานวน 720,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 : XD)

หมายเหต ุ
  1/ บริษัทย่อยท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดต้ังขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับ 
  สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธใินการออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
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นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผล

บรษัิทฯ มีนโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ ปีละ 2 ครั้ง โดยการจา่ยเงนิปันผลครั้งแรกเป็นเงนิปันผลระหว่างกาล ส่วนการ
จา่ยเงนิปันผลครั้งท่ีสองนั้นเป็นเงนิปันผลประจำาปี ท้ังน้ี เงนิปันผลท่ีจา่ยรวมท้ังส้ินในแต่ละปีจะมีจำานวนประมาณร้อยละ 50  
ของกำาไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหกัเงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้กำาหนดไว้  
อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงนิปันผลดังกล่าวอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทเหน็สมควร โดยจะต้องพิจารณา 
ถึงกระแสเงนิสดและภาระการลงทุนของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต

สำาหรบันโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทยอ่ยใหแ้ก่บรษัิทฯ น้ัน บรษัิทฯ ไม่ได้กำาหนดอัตราส่วนในการจา่ยไว้แต่อยา่งใด ท้ังนี้ 
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบรษัิทย่อย และคณะกรรมการของบรษัิทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจา่ยเงนิปันผลเป็นกรณีไป
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นโยบาย และการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบรษัิทฯ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธใ์นการด�าเนินงานของบรษัิทฯ

วิสัยทัศน์ 

แสนสิร ิบรษัิทพัฒนาอสังหารมิทรพัยช์ั้นน�าของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศนใ์นการเติมเต็มประสบการณ์การอยูอ่าศัยท่ีสมบูรณ์แบบ  
เราจงึมุ่งด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชวิีตของทุกไลฟส์ไตล์บ้าน คอนโด และทาวน์เฮาส์ บนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยความ
มุ่งมั่นในการสรา้งคุณค่า พรอ้มยกระดับความพึงพอใจสูงสุดใหกั้บผู้ถือหุน้ ลูกค้า พนักงาน และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย

ภารกิจ 

มุ่งมั่นพัฒนาและจดัหาท่ีพักอาศัย รวมถึงส่งเสรมิกิจกรรมไลฟส์ไตล์ และประสบการณ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราพรอ้มเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณและพรอ้มท่ีจะดูแลคุณท้ังในวันนี้ พรุง่นี้ และตลอดไป 

เราจะด�าเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการน�าเสนอสินค้าและ 
การบรกิารท่ีรวมเปน็หนึ่งเดียว รวมถึงรว่มมอืกับผูม้ส่ีวนได้เสีย ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก อีกท้ังผูถื้อหุน้ คู่ธุรกิจ พนกังาน 
และชุมชน เพ่ือสรา้งสรรค์ชวิีตท่ีดีใหกั้บทุกคน 

โดยเราพร้อมท่ีจะสรรหาสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุดในทุก ๆ ระดับ เพ่ือตอบสนองต่อทุก ๆ ตลาด ท้ังในประเทศไทยและ 
ในต่างประเทศ

กลยุทธใ์นการด�าเนินงาน

ในปี 2562 แสนสิรยิังคงมุ่งเน้นการสรา้งความเจรญิเติบโตของธุรกิจ ผ่านกลยุทธส์�าคัญ ดังนี้

1. เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดในตลาดทาวน์เฮาส์ผ่านการเปิดตัวโครงการ ‘สิรเิพลส’ ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพ

2. เป็นผู้น�าตลาดในการน�าเสนอโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ท่ีส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เพ่ือใหพ้ร้อมรับกับตลาด 
 ท่ีก�าลังเจรญิเติบโต

3. มุ่งเน้นการเจาะตลาดต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองผ่านผลิตภัณฑ์ท่ีมีระดับราคาสูง

4. ใชแ้บรนด์แสนสิรท่ีิวางรากฐานอย่างมั่นคงแล้วใหเ้กิดประโยชน์ในการบรรลุเป้าของยอดขาย

5. ผสมผสานกลยุทธด้์านดิจตัิลเพ่ือน�าเสนอประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกค้า รวมถึงพัฒนารากฐานทางธุรกิจใหแ้ข็งแกรง่

6. มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาความสามารถตลอดอายุงาน 
 เพ่ือสรา้งความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรใหม้ากขึ้น

7. ด�าเนินโครงการ “Sansiri Green Mission” เพ่ือส่งเสรมิความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม

43



การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญ 

มกราคม 2562

• จดัต้ังบรษัิทย่อยแหง่ใหม่ ได้แก่ บรษัิท สิร ิสมารท์ ไฟฟ ์จ�ากัด จ�านวนเงนิลงทุน 50 ล้านบาท (ทุนช�าระแล้ว 12.5 ล้านบาท)  
 โดยมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุท่ีออกและเรยีกช�าระแล้ว บรษัิทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย ์            

กุมภาพันธ ์2562

• ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของ The Standard ท้ังในสัดส่วนเดิม และหุ้นเพ่ิมทุนท่ีผู้ถือหุ้นรายอ่ืนสละสิทธิ โดยมูลค่าการลงทุน 
 ในการเข้าซื้อหุน้คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 6.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 194.01 ล้านบาท ซึ่งการเข้าซื้อหุน้ 
 เพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีบริษัทฯ ได้มีการตกลงกับ The Standard ไว้แล้วท่ีจ�านวนประมาณ  
 58 ล้านดอลลารส์หรฐั  

พฤษภาคม 2562

• จ่ายเงินปันผล (งวดสุดท้าย) จากผลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี  
 31 ธนัวาคม 2561 ในอัตราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค์)

• ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของ The Standard ท้ังในสัดส่วนเดิม และหุ้นเพ่ิมทุนท่ีผู้ถือหุ้นรายอ่ืนสละสิทธิ โดยมูลค่าการลงทุน 
 ในการเข้าซื้อหุ้นคิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 11.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 381.5 ล้านบาท ซึ่งการเข้าซื้อหุ้น 
 เพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีบริษัทฯ ได้มีการตกลงกับ The Standard ไว้แล้วท่ีจ�านวนประมาณ  
 58 ล้านดอลลารส์หรฐั  

• คณะกรรมการบรษัิทได้มีมติแต่งต้ัง นายโกวิทย ์โปษยานนท์ เป็นประธานกิตติมศักด์ิของบรษัิทฯ เนื่องด้วยเหน็ว่าเป็นบุคคล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความสามารถและประสบการณ์ รวมท้ังเคยด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 
 นานกว่า 19 ปี โดยใหม้ีผลต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

• คณะกรรมการบรษัิทมมีติอนมุติัในหลักการเรื่องการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทรว่ม (Standard International, LLC)  
 (“SI”) เพ่ือประโยชน์ในการจดักลุ่มธุรกิจใหม้ีความชดัเจนและเพิ่มประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ ท้ังนี้ สัดส่วนการถือหุน้ 
 ของบรษัิทฯ และผู้ถือหุน้เดิมรายอ่ืนทุกรายไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด ดังนี้

 (1) บริษัทฯ (โดยผ่านบริษัทย่อยในต่างประเทศท่ีชื่อว่า Sansiri (US), Inc.) และผู้ถือหุ้นเดิมรายอ่ืนทุกรายของ SI  
   จะท�าการโอนหุน้ท้ังหมดท่ีแต่ละรายถืออยู่ใน SI (ตามสัดส่วนการถือหุน้) มาอยู่ภายใต้การถือหุน้ของบริษัทท่ีจดัต้ัง 
   ขึ้นใหม่ท่ีชื่อว่า Standard International Holdings LLC. (“Holding Co.”) และ Holding Co. จะเข้ามาถือหุน้ท้ังหมด 
   รอ้ยละ 100 ใน SI 

 (2) Holding Co. จะจดัต้ังบรษัิทขึ้นใหม่อีก 2 แหง่ ได้แก่ Standard International Properties LLC. (“Prop Co.”)                  
   เพ่ือประกอบธุรกิจการลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ และ Standard International Ventures LLC. (“SI Ventures”)   
   เพ่ือประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการอ่ืน 

 ท้ังนี้ การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของ SI ด�าเนินการเสรจ็ส้ินเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562

44



มิถุนายน 2562

• จดัต้ังบรษัิทย่อยแหง่ใหม่ ได้แก่ บรษัิท สิรพัิฒน์ ซิกซ์ จ�ากัด จ�านวนเงนิลงทุน 50 ล้านบาท (ทุนท่ีช�าระแล้ว 12.5 ล้านบาท)  
 และมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนท่ีออกและเรยีกช�าระแล้ว บรษัิทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์

สิงหาคม 2562

• จา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสะสม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.02 บาท (สองสตางค์)

• Sansiri (US), Inc. อันเป็นบรษัิทยอ่ยท่ีจดัต้ังขึ้นในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งถือหุน้โดยบรษัิทฯ รอ้ยละ 100 เขา้ลงทนุเพิ่มเติม 
 ในบรษัิทรว่ม (Standard International Holdings, LLC. หรอื “SIH”) โดยการเข้าซื้อเงนิลงทุนท้ังหมด (Membership  
 Interest) ใน SIH จากผู้ถือหุน้เดิมรายหน่ึง ได้แก่ ST. Alliance Holding, LLC ในสัดส่วนร้อยละ 21.76 คิดเป็นมูลค่า 
 รวมประมาณ 40.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ ภายหลังการเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าว ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ  
 Sansiri (US), Inc. ใน SIH เพ่ิมขึ้นจากเดิมในสัดส่วนรอ้ยละ 37.26 เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 59.02 (ณ ขณะนั้น) และส่งผลให ้ 
 SIH เป็นบรษัิทย่อยทางตรงของ Sansiri (US), Inc.และเป็นบรษัิทย่อยทางอ้อมของบรษัิทฯ

ธนัวาคม 2562

• จดัต้ังบรษัิทย่อยแหง่ใหม่ ได้แก่ บรษัิท สิรพัิฒน์ เซเว่น จ�ากัด จ�านวนเงนิลงทุน 1,000,000 บาท และมีสัดส่วนการถือหุน้ 
 รอ้ยละ 100 ของทุนท่ีออกและเรยีกช�าระแล้ว บรษัิทดังกล่าวประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์

• บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ากัด ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยท่ีบรษัิทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 (“PPS”) ได้ตกลงจ�าหน่าย 
 หุน้สามัญท้ังหมดท่ีถืออยู่ในบรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ากัด (ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยทางตรงของ PPS และเป็นบรษัิทย่อยทางอ้อม 
 ของบรษัิทฯ) ใหแ้ก่ บรษัิท ออฟฟศิ 77 จ�ากัด และนายวิชยั สวาทยานนท์ (รวมเรยีกว่า “กลุ่มออฟฟศิ 77”) จ�านวนท้ังส้ิน 
 2,775,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 100 บาท หรอืคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ท้ังหมดในบรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ากัด  
 (“หุ้นท่ีซื้อขาย”) ในราคาซื้อขายรวมท้ังส้ิน 700,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  
 โดยมีข้อก�าหนดและเงื่อนไข ดังน้ี

 (1) ในวันท่ี 16 ธนัวาคม 2562 ผู้ขายตกลงโอนหุน้ท่ีซื้อขายบางส่วน ในสัดส่วนรอ้ยละ 60 ของหุน้ท่ีซื้อขาย ใหแ้ก่ผู้ซื้อ  
   เป็นจ�านวน 1,665,000 หุน้ (“หุน้ท่ีซื้อขายส่วนแรก”) และผู้ซื้อตกลงช�าระค่าหุน้ท่ีซื้อขายใหแ้ก่ผู้ขาย รวมเป็นเงิน 
   ค่าหุน้ท่ีซื้อขายส่วนแรก ท้ังส้ิน 420,000,000 บาท 

 (2) ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ผู้ขายตกลงโอนหุ้นท่ีซื้อขายส่วนท่ีเหลือ ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีซื้อขาย  
   ใหแ้ก่ผู้ซื้อ (กล่าวคือ บรษัิท ออฟฟศิ 77 จ�ากัด) เป็นจ�านวน 1,110,000 หุน้ (“หุน้ท่ีซื้อขายส่วนท่ีเหลือ”) และผู้ซื้อตกลง 
   ช�าระค่าหุน้ท่ีซื้อขายใหแ้ก่ผู้ขาย รวมเป็นเงนิค่าหุน้ท่ีซื้อขายส่วนท่ีเหลือ ท้ังส้ิน 280,000,000 บาท
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจและนโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของกลุ่มบรษัิท 

แสนสิริมีบริษัทในกลุ่ม อันประกอบด้วยแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ตามท่ีแสดงไว้ในแผนภาพ
โครงสรา้งเงนิลงทนุของกลุ่มบรษัิท โดยแบง่การด�าเนินงานของกลุ่มบรษัิทในลักษณะการก�ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated 
Supervision) ซึ่งสามารถจ�าแนกตามนโยบายการลงทุน ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ อันประกอบด้วย 

 ก. โครงการเพ่ือขาย เช่น บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์  โฮมออฟฟศิ และคอนโดมิเนียม ส�าหรับทุกกลุ่มลูกค้าท้ังในพ้ืนท่ี 
  กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ตลอดจนจงัหวัดต่าง ๆ  ท่ีส�าคัญ โดยมโีรงงานผลิตแผน่คอนกรตีส�าเรจ็รูป (พรคีาสท์)  
  ชว่ยสนับสนุนการก่อสรา้งโครงการต่าง ๆ ของบรษัิทฯ ด้วย

 ข. โครงการเพ่ือเช่า ในลักษณะของการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ในรูปแบบการขายสิทธิการเช่า 
  ใหแ้ก่ลกูค้า นอกจากน้ี ยงัมธุีรกิจคอมมูนิต้ี รเีทล ภายใต้ชื่อ “ฮาบโิตะ มอลล์” ซึ่งเป็นการเปิดใหร้า้นค้าและรา้นอาหาร 
  เชา่พ้ืนท่ี เพ่ือชว่ยส่งเสรมิธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแสนสิริ

2. กลุ่มธุรกิจบรกิารอสังหารมิทรพัย์ ซึ่งด�าเนินธุรกิจด้านการใหบ้รกิารเก่ียวกับอสังหารมิทรพัย์อย่างครบวงจร ได้แก่ 

 • ธุรกิจบริการด้านการบริหารและจดัการด้านอสังหาริมทรัพย์ท่ีครอบคลุมบริการตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย ์ 
  (Brokerage Service) การบรหิารด้านการขายโครงการ (Sales Management) บรกิารใหค้�าปรกึษาด้านการพัฒนา 
  อสังหารมิทรพัย์ (Property Development Consultancy) และการบรหิารและจดัการโครงการอสังหารมิทรพัย ์ 
  (Property Management)

 • ธุรกิจบรกิารตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)

 • ธุรกิจโรงแรม เพ่ือสรา้งรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)

 • กิจการโรงเรยีน ซึ่งปัจจุบันด�าเนินงานภายใต้ชื่อ “โรงเรยีนสาธติพัฒนา”

 • กิจการบรหิารงานด้านบุคลากรใหกั้บโรงเรยีนสาธติพัฒนา

 • ธุรกิจใหบ้รกิารท่ีปรกึษาด้านไลฟส์ไตล์ส�าหรบับุคคลและลูกค้าองค์กร

 • ธุรกิจใหบ้ริการจดัการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (Event Management) และงานวิวาหค์รบวงจร ท้ังในประเทศไทย 
  และต่างประเทศ

3. กลุ่มธุรกิจการลงทนุ แสนสิรกิ�าหนดแผนการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการลงทุน
ในธุรกิจท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแสนสิรท่ีิมุง่ใหค้วามส�าคัญกับการใชช้วิีตในอนาคต ครอบคลมุท้ังแนวทางการด�าเนนิชวิีต 
การท�างาน การพักผ่อนหย่อนใจ และการเรยีนรูผ้่านเทคโนโลยีและส่ือรูปแบบใหม่ ๆ
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)โครงสรา้งเงนิลงทุนของกลุ่มบรษิัท

ธุรกิจการลงทุนธุรกิจบรกิารอสังหารมิทรพัย์ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์

100%

100%

100%

100% 100%
Sansiri 

Guernsey 
(2009) Limited

(จดัตั้งตามกฎหมาย
ประเทศ Guernsey)

(ธุรกิจพัฒนาโครงการ
อลังหารมิทรพัย์
เพื่อขายและ/หรอื 
เพื่อเชา่ในประเทศ

อังกฤษ)

50%

50%

50%

50%

บจ.พลัส พรอ็พเพอรต์ี้
(ธุรกิจนายหน้าบรหิารงานขาย 

บรหิารและจดัการโครงการ
อสังหารมิทรพัย์)

ธุรกิจโรงแรม
กิจการโรงเรยีน

สาธติพัฒนา
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

บมจ.แสนสิริ

Sansiri Global
 Investment Pte. Ltd.

(Holding Company)
(จดัตั้งตามกฎหมาย

ประเทศสิงคโปร)์

บรษิัทรว่มทุนกับ
บมจ.บีทีเอส กรุป๊

(50:50)

บรษิัทรว่มทุนกับกลุ่ม
โตคิว คอรป์อเรชั่นบมจ.แสนสิริ

(บจ. บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิ้ง ทร ี
ถือหุน้ใน Monocle อีกส่วนหนึ่ง 
ในสัดส่วนรอ้ยละ 5.83 ด้วย)

บจ.สิร ิเวนเจอรส์
(ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีการใหบ้รกิาร

ด้านอสังหารมิทรพัย์)

96.67%

100% Sansiri Guernsey 
(2015) Limited

(จดัตั้งตามกฎหมาย
ประเทศ Guernsey)

(ธุรกิจพัฒนาโครงการ
อลังหารมิทรพัย์
เพื่อขายและ/หรอื

เพื่อเชา่ในประเทศอังกฤษ)

3.76% JustGroup Holding
Pte.Ltd. (“JustCo”)
(จดัตั้งตามกฎหมาย

ประเทศสิงคโปร)์  
(ใหบ้รกิาร 

Co-working Space)

100% Sansiri 
International 

Pte.Ltd.
(จดัตั้งตามกฎหมาย

ประเทศสิงคโปร)์  
(ส�านักงานบรหิาร

ส่วนกลางและส�านักงาน
เพื่อจดัการของ

บรษิัทยอ่ยในประเทศ
สิงคโปร)์

7.29% Winkontent AG
(“Monocle”)

(จดัตั้งตามกฎหมาย
ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด์)
(ธุรกิจหลักด้านสื่อ 

(Media))

10.93%
Flying Jamon Ltd.

(“Hostmaker”)
(จดัตั้งตามกฎหมาย

ประเทศอังกฤษ
และเวลส์)

(รบับรหิารและจดัการ
อสังหารมิทรพัย ์

เพื่อการเชา่)

59.77% Standard 
International 

Holdings, LLC
(“The Standard”)
(จดัตั้งตามกฎหมาย

ประเทศสหรฐัอเมรกิา)
(ธุรกิจรบับรหิารกิจการ

โรงแรม รา้นอาหาร
และการจองหอ้งพัก)

0.17% Art.sy, Inc.,
(จดัตั้งตามกฎหมาย

ประเทศสหรฐัอเมรกิา)
(ธุรกิจซื้อขาย

และจดัแสดงงานศิลปะ
ผ่านสื่อออนไลน์และ

ชอ่งทางอื่น ๆ)

SANSIRI (US), INC
(จดัตั้งตามกฎหมาย

ประเทศสหรฐัอเมรกิา)

บจ.เอ็นอีดี 
แมเนจเม้นท์บมจ.แสนสิริบจ.ทัช 

พรอ็พเพอรต์ี้
(ธุรกิจตรวจสอบ

อาคาร)

70%

บจ.สิร ิทีเค วัน
12%

บจ.แอพพี 
คอรป์อเรชั่น
(ประเทศไทย) 

(ผู้พัฒนา Platform 
ส�าหรบัธุรกิจ

อสังหารมิทรพัย์)

6.39%
Techmetics  

Solutions PTE. LTD.  
(จดัตั้งตามกฎหมาย

ประเทศสิงคโปร)์ 
(ผู้ผลิตและจดัจ�าหน่าย

หุน่ยนต์บรกิาร 
ในธุรกิจ)

0.14% Neuron Mobility 
Pte. Ltd. 

(บรกิารสกู๊ตเตอรไ์ฟฟา้
ที่ใชร้ว่มกัน)  

(Shared Electric  
Scooter Service)

20% บจ.ออนเนียนแชค  
(ผู้พัฒนา Platform 

AI Thai Voice 
Command)

4.80% Farmshelf 
Corporation 
(ฟารม์อัจฉรยิะ

เพื่อการปลูกผักสด
สะอาดในที่พักอาศัย) 
(Indoor Farming)

บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

วัน

100%
บจ. พลัส 

พรอ็พเพอรต์ี้

บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ทู

70%

บจ.สิร ิทีเค ทู
100%

บจ. ชนชยั

บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ทรี

70%

บจ.สิร ิทีเค ทรี
100%

บจ. อาณาวรรธน์

บจ.พลัส 
พรอ็พเพอรต์ี้ สเปซ

บจ.ศูนย์บุคลากร 
สาธติพัฒนา

บจ.คิวที 
ไลฟส์ไตล์

(ธุรกิจบรกิารที่ปรกึษา
ด้านไลฟส์ไตล์

ส�าหรบับุคคลและ
ลูกค้าองค์กร)

70%

บจ. คิวอีดับเบิ้ลยู 
(ไทยแลนด์)

(ธุรกิจใหบ้รกิารจดัการ
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 

(Event 
Management) 
และงานวิวาห์

ครบวงจร
ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ)

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

โฟร์

70%

บจ.สิร ิทีเค โฟร์บจ. พิวรรธนา

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ไฟฟ์

บจ. เรด โลตัส 
พรอ็พเพอรต์ี้

บจ. แสนสิร ิไชน่า

บจ. พลัส 
พรอ็พเพอรต์ี้ สเปซ

บจ. ปภานัน

บจ. เอส.ยู.เอ็น.
แมเนจเม้นท์

บจ.เอ็นอีดี 
แมเนจเม้นท์

บจ. สิรวิัฒนา 
โฮลดิ้ง

บจ. ปารณัท

บจ. จริภาส เรยีลตี้

บจ. สิร ิสมารท์ วัน
บจ. บีทีเอส 

แสนสิร ิโฮลดิ้ง 
ฟฟิทีน

100%

บจ. สิร ิสมารท์ ทู
50% บจ. บีทีเอส 

แสนสิร ิโฮลดิ้ง 
ซกิซท์ีน

100%

บจ. สิร ิสมารท์ ทรี

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ทเวนที ทู

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ทเวนที ไฟฟ์

50%

บจ. สิรพิัฒน์ ทรี

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

เซเว่นทีน

100%

บจ. สิร ิสมารท์ โฟร์
50% บจ. บีทีเอส 

แสนสิร ิโฮลดิ้ง 
เอททีน

100%

บจ. สิร ิสมารท์ ไฟฟ์
50% บจ. บีทีเอส 

แสนสิร ิโฮลดิ้ง 
ไนน์ทีน

100%

บจ. สิรพิัฒน์ ไฟฟ์
50% บจ. บีทีเอส 

แสนสิร ิโฮลดิ้ง 
ทเวนที

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ทเวนที ทรี

100%

บจ. สิรพิัฒน์ ซกิซ์

100%

บจ. สิรพิัฒน์ เซเว่น

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ทเวนที วัน

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ทเวนที โฟร์

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ซกิซ์

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

เซเว่น

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

เอท

40% บจ. 
สิรพิัฒน ์

โฟร์

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ไนน์

50%
บจ. นูโว ไลน ์

เอเจนซี่

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

อีเลฟเว่น

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

ทเวลฟ์

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

เธอรท์ีน

50% บจ. บีทีเอส 
แสนสิร ิโฮลดิ้ง 

โฟรท์ีน





นโยบายการลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม

บรษัิทฯ มนีโยบายท่ีจะลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรอืก่อใหเ้กิดประโยชน ์และสนับสนุนการด�าเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ  
เพ่ือเสรมิสรา้งโอกาส ความมั่นคง ผลตอบแทนระยะยาว และผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ โดยก�าหนดใหม้ีนโยบายการลงทุน
ดังต่อไปนี้

1. เป็นการลงทุนในโครงการหรอืซื้อหุน้สามัญของบรษัิทผู้ด�าเนินโครงการในลักษณะการลงทุนระยะยาว

2. สัดส่วนการลงทุนตามสัดส่วนขั้นต�าท่ีท�าให้บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบ 
 การด�าเนินงานของบรษัิทท่ีลงทุน

3. ไม่ลงทุนในโครงการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรอืขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสรา้งรายได้

โครงสรา้งรายได้จ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจต้ังแต่ปี 2560-2562 มีดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ / บรกิาร ด�าเนินการโดย
การถือหุน้
ของบรษัิท

(รอ้ยละ)

ประจ�าปีส้ินสุด
2560

ประจ�าปีส้ินสุด
2561

ประจ�าปีส้ินสุด
2562

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ

1) ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์
 เพ่ือขาย
 - ประเภทบ้านเด่ียว

 - ประเภททาวน์เฮาส์

 - ประเภทมิกซ์

 - ประเภทคอนโดมิเนียม

 เพ่ือใหเ้ชา่
 - รายได้จากโครงการเพ่ือเชา่

 - รายได้สิทธกิารเชา่ตัดบัญชี

 
 

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

SIRI, PLUS, 
PW, PPN, AW, 
CC

SIRI

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

 

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

SUN, CC

 
 

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

-

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

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

100, 100

 
 

11,401

1,751

30

12,897
 
 

47 

42

 
 
35.9

5.5

0.1

40.6
 

0.1 

0.1

 
 

12,551

2,236

160

6,605
 
 

33 

52

 
 
46.2

    

8.2 

0.6

24.3
 
 

0.1 

0.2

 
 

10,965 

2,499
 

291 
 

5,371 
 
 

37 
 

53 

 
 
 41.7 

   

9.5 
 

1.1 
 

20.4 
 
 

0.1 
 

0.2 

2) ธุรกิจบรกิารอสังหารมิทรพัย์
 - รายได้ค่าบรกิารธุรกิจ

 - รายได้ค่าบรหิารโรงแรม 
 
 - รายได้จากการขายวัสดุก่อสรา้ง

 - รายได้ค่าบรกิารอ่ืน

 
SIRI, PW, 
PLUS, QT, 
TOUCH, QEW

SUS

SIRI

SIRI, AW, 
NED, PPS, 
SPC, SPS

 
 -, 100,
100, 100,  
100, 70

100

-

- , 100,
100, 100, 
100, 100

    
4,368 

-

86

293

 
13.8

-

0.3

0.9

 
  4,311 

-

2

297

 
15.9

-

0.0

1.1

 
  4,601 

     

145 

 44 
 

303 

 
    17.5 

   

0.6 
 

0.2 

1.2 
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ผลิตภัณฑ์ / บรกิาร

ประจ�าปีส้ินสุด
2560

ประจ�าปีส้ินสุด
2561

ประจ�าปีส้ินสุด
2562

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ

3) รายได้อ่ืนๆ  
 - ดอกเบี้ยรบั

 - รายรบัค่าส่วนกลางหมู่บ้าน

 - รายรบัค่าเปล่ียนสัญญาและยึดเงนิจอง

 - ก�าไรจากการขายท่ีดิน

 - ก�าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย

 - รายได้อ่ืน

213

136

31

253

-

208

0.7

0.4

0.1

0.8
    

 -   

0.7

 365

162

40

104

3

225

 1.3

0.6

0.1

0.4

0.0

0.8

 
432

198 
 

32 
 

508 
 

423 

 389 

 
1.6

 
0.8 

 0.1 
 

1.9 

 1.6 
 

1.5 

รวมรายได้ 31,757 100 27,146  100  26,291  100 

อัตราการเพ่ิม(ลด) ของรายได้ (รอ้ยละ) (7.7) (14.5) (3.1)

 
หมายเหตุ  SIRI  หมายถึง บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน)
   PLUS  หมายถึง บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด
   CC  หมายถึง  บรษัิท ชนชยั จ�ากัด
   PW  หมายถึง บรษัิท พิวรรธนา จ�ากัด
   AW     หมายถึง     บรษัิท อาณาวรรธน์ จ�ากัด
   RED  หมายถึง บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด
   PPN   หมายถึง บรษัิท ปภานัน จ�ากัด
   NED   หมายถึง บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
   SUN  หมายถึง บรษัิท เอส.ยู.เอ็น แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
   PPS  หมายถึง บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ากัด
   TOUCH หมายถึง บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด
   SG  หมายถึง Sansiri Guernsey (2009) Limited
   SPC  หมายถึง บรษัิท ศูนย์บุคลากรสาธติพัฒนา จ�ากัด 
   SPS  หมายถึง โรงเรยีนสาธติพัฒนา
   QT  หมายถึง    บรษัิท คิวที ไลฟส์ไตล์ จ�ากัด 
   QEW  หมายถึง  บรษัิท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ากัด
   SUS  หมายถึง Sansiri (US), Inc.
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบรกิาร

กลุ่มบรษัิทแสนสิรมิีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ (2) ธุรกิจบรกิาร
อสังหารมิทรพัย์ (3) ธุรกิจการลงทุน ท้ังน้ี ลักษณะผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์

 1.1 ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย

          

ระดับราคา

ประเภทผลิตภัณฑ์

บ้านเด่ียว / บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ / ชอ็ปเฮาส์ /
โฮม ออฟฟศิ คอนโดมิเนียม

สูง

> 20.00 ล้านบาทต่อยูนิต > 7.10 ล้านบาทต่อยูนิต > 250,000 บาทต่อตร.ม.

ปานกลาง

8.00 - 20.00 ล้านบาทต่อยูนิต 3.00 - 7.10 ล้านบาทต่อยูนิต 150,000 - 250,000 บาทต่อตร.ม.

ต�า

3.50 - 8.00 ล้านบาทต่อยูนิต < 3.00 ล้านบาทต่อยูนิต < 150,000 บาทต่อตร.ม.

แสนสิรพัิฒนาโครงการอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือขายหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ  โดยมผีลิตภณัฑ์ท้ังบา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์  
ช็อปเฮาส์ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุกระดับราคา เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 
ผลิตภัณฑ์ของแสนสิริในทุกระดับราคา ยังคงคุณภาพตามมาตรฐานของแสนสิริ ในปี 2562 แสนสิริได้เน้นการพัฒนา
โครงการแนวราบ เพ่ือรองรบัความต้องการท่ีอยู่อาศัยแนวราบท่ีเพ่ิมขึ้น โดยได้เปิดตัวโครงการบ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์ และ
มิกซ์ท้ังหมด 16 โครงการในหลากหลายพ้ืนท่ีและหลากหลายระดับราคา มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 22,900 ล้านบาท 
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ส�าหรบัการขยายการพัฒนาโครงการไปยงัจงัหวัดท่ีมศัีกยภาพยงัคงเปน็ไปอยา่งต่อเนื่องจากปท่ีีผา่นมา โดยในจงัหวัดท่ีได้รบั
การตอบรบัจากลกูค้าท่ีดี แสนสิรจิะมกีารลงทนุพัฒนาโครงการเพ่ิมเติม อาทิ การพัฒนาโครงการคอนโดมเินยีม “ลา ฮาบานา”  
ในอ�าเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2562 แสนสิริยังได้พัฒนาโครงการในท�าเลใหม่ ๆ ท่ี 
เล็งเหน็ถึงศักยภาพในการเติบโต อาทิ โครงการมกิซ ์“อณาสิร ิมะลิวัลย ์” ในจงัหวัดขอนแก่น เปน็ต้น ท้ังนี้ ในปี 2562 แสนสิร ิ
เปดิตัวโครงการท้ังหมดรวม 20 โครงการ แบง่เปน็ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จ�านวน 16 โครงการ และโครงการในต่างจงัหวัด 
อีกจ�านวน 4 โครงการ  

 1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือเชา่

แสนสิรมิธุีรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือเชา่ซึ่งก่อใหเ้กิดรายรบัอยา่งต่อเนื่อง (Recurring Income) ได้แก่ โครงการ
ขายสิทธกิารเชา่ 2 แหง่ ประกอบด้วย โครงการ ซัน สแควร ์ สีลม ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ และโครงการบ้านแสนสิร ิ 
ซึ่งเปน็อาคารท่ีพักอาศัย นอกจากน้ี ยงัม ี“ฮาบโิตะ มอลล์” ซึ่งเปน็คอมมูนิต้ี รเีทล ต้ังอยูใ่นบรเิวณที 77 บนถนนสุขุมวิท 77  
โดยในฮาบิโตะ มอลล์ มีร้านค้าและร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองไลฟส์ไตล์การใช้ชีวิตแนวคิดใหม ่ 
อีกท้ังยังเป็นการชว่ยส่งเสรมิธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแสนสิรไิด้เป็นอย่างดี

2. ธุรกิจบรกิารอสังหารมิทรพัย์

 2.1 ธุรกิจด้านบรกิารอสังหารมิทรพัย ์

ธุรกิจด้านบรกิารอสังหารมิทรพัย์ ซึ่งด�าเนินงานโดยบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด (“พลัส”) เป็นธุรกิจท่ีส่งเสรมิ
กันกับธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือขายได้เป็นอยา่งดี โดยนอกจากจะสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูค้าด้วยบรกิาร
ท่ีครบวงจร ยังเป็นแหล่งกระแสรายรับท่ีต่อเนื่องส�าหรับแสนสิริ และเอ้ืออ�านวยใหแ้สนสิริสามารถใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูล เพ่ือน�ามาพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์ใหต้รงกับความต้องการของตลาดต่อไป โดยธุรกิจด้านบรกิาร
อสังหารมิทรพัย์ ประกอบด้วย 3 บรกิารหลัก ได้แก่ (1) บรกิารตัวแทนซื้อ ขาย เชา่อสังหารมิทรพัย์ และบรหิารงาน
ขายโครงการ (2) การบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ท้ังการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
อยู่อาศัยและการบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานจ�านวน 236 
โครงการ มีพ้ืนท่ีบรหิารรวมท้ังส้ิน 13.24 ล้านตารางเมตร (ข้อมูลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562) และ (3) บรกิารให้
ค�าปรกึษาด้านอสังหารมิทรพัยท้ั์งก่อนเริม่และระหว่างการด�าเนนิโครงการ โดยครอบคลมุด้านการศึกษาความเปน็ไปได้ 
ของโครงการ การส�ารวจและศึกษาตลาด การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ทางการเงนิ นอกจากนี้ ยังมีบรกิารตรวจสอบ
อาคาร ซึ่งด�าเนินงานโดย บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด 

 2.2 ธุรกิจด้านการศึกษา  

ปัจจุบัน แสนสิรปิระกอบกิจการโรงเรยีน ภายใต้ชื่อ “โรงเรยีนสาธติพัฒนา” ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมแหล่งรายได้
จากกิจการโรงเรยีนอย่างต่อเน่ืองแล้ว (Recurring Income) ยังเป็นการสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจ และสรา้ง
ผลประโยชน์รว่ม (Synergy) กับธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ของแสนสิร ิเนื่องจากโรงเรยีนสาธติพัฒนาต้ังอยู่ใกล้
บรเิวณโครงการท่ีอยู่อาศัยของแสนสิรหิลายแหง่ 

 2.3 ธุรกิจโรงแรม

ปัจจุบัน แสนสิรมิีธุรกิจโรงแรม 3 แหง่ ประกอบด้วย “โรงแรม เอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่น หวัหนิ” ต้ังอยู่ท่ี
อ�าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ ์มหีอ้งพักจ�านวน 46 หอ้ง “โรงแรม เอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่น เขาใหญ่”  
ต้ังอยูท่ี่อ�าเภอปากชอ่ง จงัหวัดนครราชสีมา มหีอ้งพักจ�านวน 56 หอ้ง และ “โรงแรม เอสเคป แสนสิร ิโฮเทล คอลเลคชั่น  
เชยีงใหม่” ต้ังอยู่ท่ีอ�าเภอแม่รมิ จงัหวัดเชยีงใหม่ มีบ้านพักจ�านวน 2 หลัง
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 2.4 ธุรกิจบรกิารอ่ืน

ปจัจุบนั แสนสิรมิธุีรกิจบรกิารอ่ืน ได้แก่ ธุรกิจบรกิารท่ีปรกึษาด้านไลฟส์ไตล์ส�าหรบับุคคลและลกูค้าองค์กร ซึ่งด�าเนนิงาน 
โดยบริษัท คิวที ไลฟส์ไตล์ จ�ากัด และธุรกิจใหบ้ริการจัดการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (Event Management) และ 
งานวิวาหค์รบวงจร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งด�าเนินงานโดยบรษัิท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ากัด

3. ธุรกิจการลงทุน

แสนสิรไิด้ท�าการเฟน้หาการลงทุนท่ีสามารถผลักดันและพัฒนาธุรกิจหลักของทางบรษัิทฯ และ/หรอื มีศักยภาพในการเป็น 
ธุรกิจเสรมิใหกั้บทางบรษัิทฯ อยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบันแสนสิรไิด้ลงทุนใน 2 กิจการหลัก ได้แก่ เดอะ แสตนดารด์ (ธุรกิจบรหิาร
จดัการโรงแรม) และจสัท์โค (ธุรกิจใหเ้ชา่พ้ืนท่ีโคเวิรค์ก้ิงสเปซ) ซึ่งถือเปน็ธุรกิจเสรมิท่ีมศัีกยภาพในการสรา้งรายได้ใหมใ่หแ้ก่
บรษัิทฯ ในอนาคต นอกเหนือจากการลงทนุท่ีกล่าวมาขา้งต้น แสนสิรยิงัลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวกับการอยูอ่าศัยและไลฟส์ไตล์ 
ได้แก่ แอสเพน ดิจติอล (Aspen Digital Inc.) ผู้ออกเหรยีญดิจตัิลโทเคนท่ีหนุนมูลค่าด้วยรสีอรท์ท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และอารท์ซี (Artsy) แพลทฟอรม์ใหบ้รกิารด้านศิลปะ

แสนสิรนิับเป็นผู้พัฒนาอสังหารมิทรพัย์รายแรก ๆ ในประเทศไทยท่ีเริม่ลงทุนในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับอสังหารมิทรพัย ์
โดยทางบริษัทฯ ได้ก่อต้ังธุรกิจการร่วมลงทุน (Corporate Venture) ท่ีชื่อว่า “สิริ เวนเจอร์ส” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือการลงทุนในสตาร์ทอัพท่ีมีศักยภาพสูงในการส่งเสริมธุรกิจของแสนสิริ สิริ เวนเจอร์สมีหลักในการลงทุนในธุรกิจ  
4 หมวด ได้แก่ 1. เทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง 2. เทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ 3. เทคโนโลยีด้านการอยู่อาศัยและ 
คุณภาพชวิีต และ 4. เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน นอกเหนือจากการลงทุนโดยตรงในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับหลักการลงทุน 
ดังกล่าว แสนสิรยิังลงทุนในกองทุนรว่มลงทุน (Venture Capital Fund) ต่าง ๆ  อีกด้วย ปัจจุบันแสนสิรลิงทุนโดยตรงใน  
7 สตารท์อัพจากทกุมุมโลก รวมถึงลงทนุผ่านกองทนุรว่มลงทนุ (Venture Capital Fund) อีก 2 แหง่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา
และประเทศจนีอีกด้วย
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การจดัหาผลิตภัณฑ์และบรกิาร

1. การจดัหาท่ีดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 

ในการคัดเลือกท�าเลท่ีดินส�าหรบัพัฒนาโครงการ แสนสิรมิีฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาท่ีดิน ซึ่งในการ
พิจารณาสรรหาท่ีดินจะพิจารณาจากการขยายตัวของเมือง ระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคของ 
ภาครฐั และการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เพ่ือสรรหาท่ีดินท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
โครงการ โดยมีแหล่งข้อมูลท่ีดินจากเครือข่ายนายหน้า บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด พันธมิตรทางธุรกิจ และการ
เข้าส�ารวจพ้ืนท่ีโดยทีมงานพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้เพ่ิม 
ชอ่งทางในการเปิดรบัข้อมูลท่ีดินผ่านการติดต่อเสนอขายท่ีดินผ่านทางเว็บไซต์ของแสนสิร ิท้ังนี้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
เจา้ของท่ีดินได้รับทราบนโยบายในการสรรหาท่ีดินของบริษัทฯ และเพิ่มชอ่งทางการเสนอขายท่ีดินใหแ้ก่บริษัทฯ โดยตรง 
รวมถึงทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีดินเพ่ือการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่ีดิน 
ดังกล่าวได้รวดเรว็ ทันต่อการแข่งขันในตลาด  ลดต้นทุนในการได้มาซึ่งท่ีดิน รวมไปถึงการติดต่อเสนอขายท่ีดินผ่านระบบ 
Call Centre นอกจากนี้ ทางแสนสิริยังเปิดรับข้อมูลท่ีดินจากนายหน้าท่ัวไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียงและ 
เชื่อถือได้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการมองหาท่ีดินท่ีเหมาะสมในการพัฒนาโครงการตามนโยบายของบริษัทฯ และมีการ 
จัดเก็บข้อมูลนายหน้าไว้เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะหแ์ละศึกษาความ 
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการผ่านการท�างานรว่มกันกับฝ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ ฝ่ายรฐักิจสัมพันธ ์ส�านักกฎหมาย ฝ่ายการเงนิ 
ฝ่ายพัฒนาผลิตภณัฑ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการ และฝ่ายการตลาด เพ่ือวิเคราะหแ์ละตัดสินใจเลือกประเภทท่ีอยูอ่าศัยท่ีเหมาะสมกับ 
ท�าเลท่ีต้ังนั้น ๆ เชน่ บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์  คอนโดมิเนียม หรอือาคารพาณิชย์ โดยฝ่ายรฐักิจสัมพันธแ์ละส�านักกฎหมาย  
จะพิจารณาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย เชน่ การก�าหนดความสูงของอาคาร ระยะหา่งของโครงการจากถนน (Set back) 
เปน็ต้น ส่วนฝ่ายพัฒนาผลิตภณัฑ์จะพิจารณาลักษณะท่ีดิน ณ ท�าเลนั้น ๆ  เพ่ือก�าหนดประเภท และ รูปแบบการพัฒนาโครงการ 
ใหม้ีการจดัวางผังโครงการท่ีเหมาะสม โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ทางกฎหมาย การตลาด และการเงนิ จากนั้น ฝ่ายพัฒนา
โครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสรา้งโครงการ การประมาณการต้นทุนการก่อสรา้งจากผังโครงการท่ีก�าหนด 
นอกจากน้ี ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจ�าเป็นต้องประมาณการยอดขายโดยใช้ข้อมูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดหรือ 
การส�ารวจตลาดใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมความแม่นย�าในการคาดการณ์ การก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการ และก�าหนด 
ราคาขายใหส้อดคล้องกับสภาวการณใ์นปจัจุบนั นอกจากนี ้ในปจัจุบนับรษัิทฯ ได้มกีารพัฒนาซอฟท์แวรร์ะบบในการรวบรวม
ข้อมูลด้านการตลาด กฏหมาย การพัฒนาโครงการโดยภาครฐัและเอกชน ตลอดจนข้อมูลอ่ืนท่ีมีส่วนส�าคัญในการพัฒนา
โครงการ และวิเคราะหข์้อมูลดังกล่าวเพ่ือใหส้อดรบักับการวางแผนพัฒนาโครงการในอนาคต

2. การจดัซื้อวัสดกุ่อสรา้ง 

แสนสิริมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่ีโปร่งใสและรัดกุม เพ่ือให้ได้ราคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ภายใต้มาตรฐานสูง 
ตามท่ีก�าหนดไว้ โดยในขั้นตอนการจดัซื้อวัสดุก่อสรา้ง แสนสิรจิดัใหม้ีการประมูลราคาขายวัสดุก่อสรา้ง และเครื่องตกแต่ง 
หลายรายการ ผ่านการเปิดซองประมูลและผ่านระบบการประมูลออนไลน์ (E-Auction) เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบราคา
และคุณภาพได้ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรงในปริมาณมาก ท�าใหแ้สนสิริได้รับประโยชน์จากการประหยัด
ต่อขนาด นอกจากนี้ แสนสิริยังมีแผนรองรับความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรัดกุม โดยก�าหนดราคาส่งมอบ 
ล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความผันผวนของราคา และก�าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้า 
ในแต่ละหมวดท่ีส�าคัญอย่างใกล้ชดิ

ส�าหรับโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริจะท�าการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 70 ของต้นทุนการก่อสร้างท้ังหมด ส�าหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริจะท�าการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
บางรายการท่ีจะได้รบัประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดเอง และจะว่าจา้งผู้รบัเหมาก่อสรา้งเพียงรายเดียว โดยท�าสัญญา 
การก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือควบคุมการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ แสนสิริยังให้ความส�าคัญ 
อยา่งมากกับการควบคมุคณุภาพ โดยแสนสิรมิหีลักเกณฑ์คัดเลือกผูผ้ลิตและผูค้้ารายใหญ่ โดยมกีารเปรยีบเทียบประเมนิก�าลัง 
การผลิตและศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ค้าจะสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตาม
มาตรฐาน ตามปริมาณท่ีก�าหนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด โดยจะท�าการประเมินผลงานของผู้ค้า 
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แต่ละรายทุก 6 เดือน เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่า ผู้ค้ารายนั้นยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีแสนสิรกิ�าหนดไว้และมีการใหร้างวัล 
แก่คู่ค้าท่ีมีผลการท�างานท่ีมีคุณภาพดี เพ่ือสนับสนุนงานด้านคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. การจดัหาผู้รบัเหมาก่อสรา้ง

การจดัหาผู้รบัเหมาก่อสรา้งท่ีสามารถส่งมอบงานท่ีมคีณุภาพดีได้ถือเป็นปัจจยัส�าคัญในการประกอบธุรกิจ แสนสิรคัิดเลือก
ผู้รบัเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบกับความสามารถของผู้รบัเหมาในการด�าเนินงานภายใต้งบประมาณ
และมาตรฐานท่ีแสนสิรกิ�าหนด ส�าหรบัการพัฒนาโครงการบา้นเด่ียวและทาวนเ์ฮาส์ แสนสิรจิดัหาผูร้บัเหมารายยอ่ยหลายราย 
ในการด�าเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนแผนการก่อสร้างใหต้อบสนองต่อสภาวการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที ส�าหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริว่าจา้งผู้รับเหมาเพียงรายเดียวและท�าสัญญา 
การก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ท�าใหแ้สนสิริสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ แสนสิริยังมีระบบ 
ในการควบคุมการด�าเนินงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก�าหนด และมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและ
รดักมุอีกด้วย ปัจจุบนัแสนสิรมิผีู้รบัเหมาท่ีมศัีกยภาพสูงและสามารถปฏิบติังานตรงตามมาตรฐานท่ีก�าหนดมากกว่า 84 ราย

4. เทคโนโลยีในการก่อสรา้ง

การก่อสรา้งด้วยระบบคอนกรตีส�าเรจ็รูป (Precast) ของแสนสิร ิปัจจุบนัได้รบัการยอมรบัอยา่งกว้างขวางในอุตสาหกรรม
การก่อสรา้งท่ีพักอาศัย จากความรวดเรว็และคณุภาพในการก่อสรา้ง รวมไปถึงต้นทนุท่ีแข่งขันได้ เริม่ต้นจากการก่อสรา้ง
โครงการบ้านพักอาศัย ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ จนในปัจจุบันครอบคลุมไปถึงการก่อสรา้งอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชั้น 

เพ่ือใหต้อบสนองกับนโยบายท่ีจะเป็นผู้น�าในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปแสนสิริ
ได้เพ่ิมก�าลังการผลิตโดยการลงทุนก่อสร้างโรงงานแหง่ท่ี 3 และ 4 เพิ่มเติม ในปี 2562 ด้วยเงนิลงทุน 1,375 ล้านบาท  
ซึ่งส่วนหน่ึงเปน็การลงทนุในเทคโนโลยกีารผลิตคอนกรตีส�าเรจ็รูปท่ีทันสมยัและมปีระสิทธภิาพสูงท่ีสุดในปจัจุบนัจากประเทศ
เยอรมนี ท่ีจะสามารถชว่ยลดแรงงานท่ีใชใ้นการการผลิต และชว่ยเพ่ิมคุณภาพของชิ้นงานคอนกรีตส�าเร็จรูป ใหร้องรับ 
แผนงานก่อสรา้งโครงการของแสนสิรต้ัิงแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

โรงงานผลิตแผน่คอนกรตีส�าเรจ็รูปแสนสิร ิยงัใหค้วามส�าคัญกับส่ิงแวดล้อมโดยมรีะบบในการจดัการของเสียอุตสาหกรรม 
เชน่ การลงทุนในระบบ Concrete Recycling เพ่ือน�าวัตถุดิบในการผลิตคอนกรตีสดบางส่วนกลับมาใชใ้หม่ รวมถึงระบบ
หมุนเวียนน�าท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตเป็นระบบปิด ซึ่งเป็นการลดของเสียอุตสาหกรรมเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม และระบบ 
ดักจับฝุ่นผงซีเมนต์ในกระบวนการขนถ่ายผงซีเมนต์จากรถขนส่งเข้าไซโลบรรจุ เพ่ือลดการฟุง้กระจายของฝุ่นซีเมนต์ 
สู่อากาศ

โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูปแสนสิรยิงัได้น�าผลส�าเรจ็ของงานวิจยัระบบรอยต่อของการก่อสรา้งด้วยระบบ Precast  
(งานวิจยัโดยความรว่มมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแสนสิร)ิ มาพัฒนาระบบรอยต่อ Precast อย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งส่งผลให้ได้ผลส�าเร็จท่ีดีขึ้นท้ังในเชิงคุณภาพและต้นทุน นอกจากนั้น แสนสิริยังคงคิดค้นและสรรหานวัตกรรมใน 
การก่อสรา้งใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการก่อสรา้งท่ีพักอาศัยใหสู้งยิ่งขึ้นไป

การพัฒนาแบบโครงสรา้งระบบ Precast น้ัน ทางแสนสิรไิด้รว่มมือกับ บรษัิท IDAT (Germany) ในการพัฒนา Software 
ใหม่ในระบบ Building Information Modelling (BIM) เพ่ือใหก้ารจดัท�าแบบโครงสร้างระบบ Precast มีความรวดเร็ว  
ถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในการออกแบบไปสู่กระบวนการผลิตและก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธภิาพ นอกจาก
นั้น ยังสามารถใชข้้อมูล BIM ในการพัฒนาและตรวจสอบเพ่ือลดความผิดพลาดในกระบวนการออกแบบและก่อสรา้งได้

แสนสิริมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้น�าในการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีพักอาศัย โดยมุ่งหวังใหลู้กค้าและผู้อยู่อาศัยใน
โครงการของแสนสิร ิมีคุณภาพชวิีตท่ีดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป
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5. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ส�าหรับการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีส�าคัญคือการระบาย 
น�าเสียของโครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบท�าใหเ้กิดน�าเสียต่อแหล่งน�าสาธารณะได้ หากโครงการไม่มีระบบการบ�าบัดน�าเสีย 
ท่ีดีและมีมาตรฐานเพียงพอ ท้ังน้ี แสนสิรไิด้ก�าหนดใหผู้้รบัเหมาก่อสรา้ง จดัใหม้ีระบบการบ�าบัดน�าเสียในหน่วยงานก่อสรา้ง
และบ้านพักคนงานท่ีสร้างขึ้น ตามมาตรการท่ีระบุไว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยน�าเสียจะได้รับการ
บ�าบัดก่อนท่ีจะระบายลงสู่ทางระบายน�าสาธารณะ เพ่ือไม่ใหม้ีผลกระทบต่อแหล่งน�าสาธารณะ
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การตลาดและ 
ภาวะการแข่งขัน



การตลาดและภาวะการแข่งขัน

การตลาดส�าหรบัผลิตภัณฑ์และบรกิาร

ปี 2562 เป็นอีกปีท่ีมีความท้าทายจากปัจจัยภายนอกท้ังในด้านเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐท่ีส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการแข่งขันท่ีรุนแรงจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และรายย่อย อย่างไรก็ดี 
บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ มั่นคง และยั่งยืน จากการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
รวมท้ังปรบัแผนการเปิดตัวโครงการและกลยุทธก์ารท�าการตลาดใหส้อดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละชว่งเวลา 

ในปี 2562 แสนสิริเปิดตัวโครงการใหม่ท้ังหมด 20 โครงการ มูลค่าโครงการรวมเกือบ 30,000 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด  
‘For Greater Well-being’  ท่ีน�ากลยุทธ ์Green & Well-being สู่ทุกโครงการใหม่ เพ่ือยกระดับคุณภาพชวิีตของผู้อยู่อาศัย 
ในทุกมิติ พร้อมประกาศมาตรการต่อสู้มลภาวะและฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสังคมไทยให้ความส�าคัญอย่างจริงจัง  
ด้วยการเปิดตัว ‘Dust-free House’ บา้นปลอดฝุ่นครั้งแรกของประเทศไทย ในโครงการเศรษฐสิร ิทวีวัฒนา โครงการเศรษฐสิร ิ
กรุงเทพกรฑีา 2 และโครงการบุราสิร ิสันผีเส้ือ จงัหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งถือเป็นการสรา้งปรากฎการณ์ใหม่ในธุรกิจอสังหารมิทรพัย์
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแสนสิริในการเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมเพ่ือการอยู่อาศัยท่ีใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ โครงการบ้านเด่ียวระดับราคา 8 - 20 ล้านบาทภายใต้แบรนด์บุราสิริ ยังได้รับความสนใจจาก 
กลุ่มลูกค้าระดับบนอย่างมากในปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีความต้องการท่ีจะใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
สรา้งสมดุลระหว่างชวิีตเมืองและสุขภาวะกายใจ โดยแสนสิรไิด้เปิดตัวหน่ึงโครงการใหม่ คือ โครงการบุราสิร ิพระราม 2 และ
ท�าแคมเปญการตลาดแบรนด์บุราสิรเิพ่ือกระตุ้นยอดขายของโครงการเดิม ซึ่งได้ผลตอบรบัดีเกินเป้าหมายท่ีต้ังไว้

การพัฒนาโครงการในทุกระดับราคา ทุกประเภทผลิตภัณฑ์ เพ่ือเจาะทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ยังเป็นกลยุทธ์ท่ีแสนสิร ิ
ใหค้วามส�าคัญ โดยวางเป้าหมายพัฒนาทุกโครงการท่ีอยู่อาศัยภายใต้คุณภาพระดับ Best in Class โดยมีสัดส่วนการเปิดตัว
โครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือรองรบัความต้องการของลูกค้าท่ีจะอยู่อาศัยเอง น�าโดยแบรนด์เศรษฐสิร ิ
ท่ีเป็นบา้นเด่ียวตอบโจทยล์กูค้าระดับบน ซึ่งต้องการบา้นขนาดใหญ่เพ่ือรองรบัครอบครวัขยาย และแบรนด์สิร ิเพลส ทาวน์เฮาส์
ส�าหรบัผู้ท่ีอยากมบีา้นหลังแรกในราคาท่ีจบัต้องได้ แต่ยงัได้ส่วนกลางมาตรฐานแสนสิรแิละฟงัก์ชนัการใชง้านบา้นท่ีใหม้ากกว่า
ทาวน์เฮาส์โดยท่ัวไป ขณะท่ีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมได้มีการเปิดตัวโครงการภายใต้แบรนด์เดอะ เบส และดีคอนโด  
ซึ่งเน้นราคาท่ีจบัต้องได้และอยู่ในท�าเลย่านชุมชนท่ีมีความต้องการท่ีอยู่อาศัยในระดับสูง 

แสนสิริมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ท้ังในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อง เพ่ือให้สามารถครองใจ 
ลูกค้าต่างชาติได้ในทุกเซกเมนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ โดยปี 2562 ได้เปิดสิริ เฮาส์ (Siri House) 
ท่ีสิงคโปร์และประเทศไทย ด้วยหวังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบแสนสิริให้ลูกค้า 
ได้สัมผัส ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งใหกั้บโครงการปัจจุบันด้วยการเปิดตัว Sansiri Club Collection ซึ่งเป็นการรวม
กลุ่มโครงการท่ีเจาะกลุ่มคนรุน่ใหม่อย่างเดอะ ไลน์ (THE LINE) เอ็กซ์ที (XT) เดอะ เบส (THE BASE) และเฮาส์ (HAUS) และ
การเปิดตัว Sansiri Luxury Collection ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มโครงการระดับลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่เข้าไว้ด้วยกัน  
เพ่ือสรา้งเอกลักษณ์ในการส่ือสารการตลาดผ่านวิธกีารและแคมเปญท่ีเหมาะสมกับความต้องการและไลฟส์ไตล์ของลูกค้า

แสนสิรยิงัได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและความต้องการอสังหารมิทรพัยข์องลกูค้า พบว่า แมภ้าพเศรษฐกิจโดยรวมจะดชูะลอตัว 
แต่ความต้องการท่ีอยู่อาศัยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะท่ีอยู่อาศัยยังเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น แต่ลูกค้าจะเลือกแบรนด์
ท่ีเชื่อถือได้มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีซื้ออยู่จริง (Real Demand) และลูกค้าท่ีซื้อลงทุน
ระยะยาวจากการปล่อยเชา่ในทุกระดับราคามากขึ้น เป็นผลมาจากการท่ีลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพและการดูแลหลังเข้าอยู่
อาศัยของแสนสิริท่ีครอบคลุมในทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย ระบบรักษาความปลอดภัยท่ียกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์จาก LIV-24 บริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อ
กับระบบรกัษาความปลอดภัย และควบคุมโครงการท่ีพักอาศัยเต็มรูปแบบแหง่แรกของประเทศไทย รวมท้ังการบรหิารจดัการ
โครงการท่ีอยู่อาศัยมาตรฐานระดับสากลจากบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบรษัิทในเครอื ท้ังนี้ ความมุ่งมั่นทุ่มเท 
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ในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและการบรกิารท�าใหแ้สนสิรไิด้รบัรางวัล The Most Powerful Real Estate Brand จาก TerraBkk  
ซึ่งเป็นส่ือออนไลน์ด้านอสังหารมิทรพัย์ชั้นน�าของเมืองไทยต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2

Sansiri Green Mission เป็นพันธกิจส�าคัญท่ีแสนสิรสิานต่อในปี 2562 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุง่มั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการชว่ยเปล่ียนโลกด้วย Sansiri Green Model ภายใต้แนวคิด Circular Economy โดยม ีGreen Roadmap เพ่ือขบัเคล่ือน
ความยั่งยืนในทุกโครงการใหม่ของแสนสิร ิภายใต้ 4 ค�ามั่นสัญญาหลัก ได้แก่ 1) Waste Management 2) Energy Saving &  
Generation 3) Smart Move และ 4) Sustainability โดยปีท่ีผ่านมาได้ต่อยอดไปสู่ Sansiri Tree Story โมเดลจดัการต้นไม ้
อย่างยั่งยืนในโครงการแสนสิริ ผ่านการ “เก็บ-เลือก-ปลูก-รักษา” ต้นไม้ในโครงการเพ่ือส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น และ  
Sansiri Backyard คอมมูนิต้ีสีเขียวเพ่ือการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนท่ีเริ่มจากการปลูกต้นไม้ในส�านักงานของพนักงานแสนสิร ิ 
สานต่อไปสู่การปลูกผักปลอดสารในทุกโครงการใหม่ของแสนสิริ เพ่ือใหค้รอบครัวแสนสิริได้มีโอกาสรับประทานผักผลไม ้
สดใหม่และปลอดภัย ขยายผลไปสู่การปลูกผักในท่ีดินเปล่ารอการพัฒนาของแสนสิริท่ี T77 บริเวณซอยสุขุมวิท 77 และ 
อ�าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบคีรขีันธ ์

การชว่ยเหลือเด็กอย่างยั่งยืนและไร้เงื่อนไขร่วมกับองค์การยูนิเซฟเป็นพันธกิจท่ีแสนสิริยึดมั่นมากว่า 9 ปี และท�าใหแ้สนสิร ิ
ได้รบัเลือกเป็น UNICEF’s First Selected Partner in Thailand องค์กรหน่ึงเดียวในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ และ 1 ใน 20  
องค์กรชั้นน�าของโลกซึ่งในปี 2562 บรษัิทฯ ได้มีส่วนรว่มผลักดันใหเ้กิด UNICEF Next Generation Thailand โครงการท่ี 
รวมพลังผู้น�าทางสังคมของคนรุน่ใหมท่ี่มคีวามต้ังใจอุทิศตนเพ่ือสรา้งความเปล่ียนแปลงอยา่งยั่งยนืใหแ้ก่เด็ก ๆ  ในประเทศไทย
และท่ัวโลก ด้วยหวังว่าจะสามารถมีส่วนชว่ยเด็กท่ีขาดแคลนและรอคอยความชว่ยเหลือจากท่ัวโลกได้เพ่ิมขึ้น
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ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

ในปี 2562 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยหดตัวลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปี 2561 สอดคล้องกับทิศทางการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบกับปัจจยัท้ังภายในและภายนอกอีกหลายด้าน ท้ังมาตรการควบคุมสินเชื่อของธนาคารแหง่
ประเทศไทยท่ีมีผลบังคับใชใ้นวันท่ี 1 เมษายน 2562 สงครามทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจนีและสหรฐัอเมรกิา และการแข็งค่า 
ของค่าเงนิบาทซึ่งส่งผลต่อก�าลังซื้อของลูกค้าต่างชาติ โดยส่งผลอย่างมากต่อตลาดคอนโดมิเนียมท่ีหดตัวลงอย่างชดัเจน  
ในขณะท่ีตลาดแนวราบ ซึ่งถือเป็นตลาดท่ีมีความต้องการท่ีอยูอ่าศัยจรงิยงัคงเติบโตขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2562 ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มีนโยบายในการชะลอการเปิดโครงการและเรง่ขายอสังหารมิทรพัย์สรา้งเสรจ็พรอ้มอยู่ใหม้ากขึ้น และมีการปรบัลด
ราคาเพ่ือใหส้อดคล้องกับก�าลังซื้อในตลาดท้ังในและต่างประเทศ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 ยังคงมีแนวโน้มท่ีจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจยัลบหลายประการ ซึ่งส่งผลใหเ้กิด
ความยากล�าบากในการเติบโตของตลาดอสังหารมิทรพัย์ ต้ังแต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจท้ังในและต่างประเทศ หนี้ครวัเรอืน
ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น การขาดความเชื่อมั่นต่อรายได้และการใชจ้า่ยในอนาคตของผู้บรโิภค และปัญหาการหดตัวของก�าลังซื้อ แม้ว่าจะม ี
การออกมาตรการเพ่ือกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปี 2562 แต่มาตรการท่ีออกมาเป็นเพียงการกระตุ้นตลาด 
ระยะส้ัน และส่งผลดีต่อท่ีอยู่อาศัยในบางกลุ่มเท่านั้น ท�าใหโ้ดยภาพรวมแล้ว ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว
อยู่อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะยอดขายจากลูกค้าต่างประเทศท่ียังคงซบเซาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและค่าเงนิบาทท่ีแข็งค่าขึ้น  
อยา่งไรก็ดี ตลาดอสังหารมิทรพัยใ์นบางพ้ืนท่ียงัมศัีกยภาพท่ียงัเติบโตต่อได้จากลกูค้าในกลุ่มท่ีมคีวามต้องการท่ีอยูอ่าศัยจรงิ  
ท้ังยังมีปัจจัยบวกท่ีช่วยส่งเสริมลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ได้แก่ มาตรการภาครัฐเพ่ือช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย ์
ดอกเบี้ยเงนิกู้ในระดับต�า รวมถึงการแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการ เป็นต้น 

สรุปสภาวะตลาดอสังหารมิทรพัย์ปี 2562

สถานการณ์ตลาดบ้านเด่ียว

จ�านวนยูนิตเสนอขาย จ�านวนยูนิตขายได้ และรอ้ยละของยูนิตขายได้ในตลาดบ้านเด่ียว
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จ�านวนยูนิตเสนอขายและรอ้ยละของยูนิตท่ีขายได้ โครงการบ้านเด่ียวในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล แบ่งตามระดับราคา

ท่ีมา: ฝ่ายวิจยัและพัฒนา บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

ส�าหรับสถานการณ์ตลาดบ้านเด่ียวในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 มีจ�านวนยูนิตเสนอขาย 15,403 ยูนิต ลดลงร้อยละ 11  
เมื่ อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นช่วงท่ีผู้ประกอบการเร่งการขายก่อนการประกาศใช้มาตรการ 
LTV ใหม่ ท้ังน้ี จ�านวนยูนิตเสนอขายโดยรวมลดลง โดยเฉพาะในโซนใต้ รองลงมาคือ โซนตะวันออกเฉียงเหนือ  
โซนตะวันออก โซนเหนอื โซนตะวันตก และโซนศูนยก์ลางธุรกิจ ตามล�าดับ อยา่งไรก็ดี บา้นเด่ียวในระดับราคา 3.00 - 4.99 ล้านบาท  
ซึ่งเคยเป็นกลุ่มราคาหลัก มีจ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่องในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมา จากการปรบัตัวเพ่ิมขึ้นของราคาท่ีดิน นอกจากนี้  
ผู้ประกอบการยังเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายในระดับกลาง-บนท่ีมีก�าลังซื้อ และได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตัวและมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยในรอบครึ่งปีหลังของปี 2562 บ้านเด่ียวใน
ระดับราคา 10.00-19.99 ล้านบาท มีการปรบัตัวเพ่ิมขึ้นของจ�านวนยูนิตเสนอขายสูงสุดท่ีรอ้ยละ 24 ในขณะท่ีบ้านเด่ียวในระดับ
ราคา 5.00-6.99 ล้านบาท กลายมาเป็นกลุ่มราคาหลัก โดยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีปรมิณฑลบรเิวณโซนเหนือและโซนตะวันออก

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ ภาระหนี้ครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้น และนโยบายการ
ปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินท่ีเข้มงวดขึ้น แต่ยอดขายบ้านเด่ียวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 ยังอยู่ในระดับท่ีดี  
โดยหากไม่ค�านึงถึงช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ท่ีมียอดขายสูงกว่าปกติจากการท่ีผู้ประกอบการเร่งขายก่อนนโยบาย 
สินเชื่อใหม่ประกาศใช ้ จ�านวนยูนิตขายได้และร้อยละของยูนิตขายได้ในรอบนี้สูงท่ีสุดในชว่ง 3 ปีและ 4 ปีท่ีผ่านมา ตามล�าดับ  
โดยจ�านวนยูนิตขายได้ในชว่งครึ่งปีหลังของปี 2562 มีจ�านวนท้ังส้ิน 6,198 ยูนิต คิดเป็นยอดขายรอ้ยละ 40 ลดลงรอ้ยละ 14  
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ท้ังน้ี อัตราการขายบ้านเด่ียวในกลุ่มราคา 5.00-6.99 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 
ชว่งครึ่งปีแรกของปี 2562 ในขณะท่ีบ้านเด่ียวในระดับราคาต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปมีอัตราการขายลดลง
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สถานการณ์ตลาดบ้านเด่ียวครึ่งปีหลังของปี 2562 ยังคงขยายตัวในระดับท่ีดี และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในชว่ง
ครึ่งปีแรกของปี 2563 จากการผ่อนปรนนโยบายการปล่อยสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยท่ีลดลง และโปรโมชั่นส่งเสรมิการขายต่าง ๆ  
ท่ีนับเป็นปัจจยับวกต่อตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี 2563 อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาวะตลาดอสังหารมิทรพัย์
ท่ีได้รบัปัจจยัลบจากนโยบายต่าง ๆ คาดว่าจะส่งผลใหผู้้ประกอบการมีความระมัดระวังในการเปิดตัวโครงการใหม่มากขึ้น โดย
ค�านึงถึงความต้องการของผู้ซื้อ และพยายามตอบโจทยผู้์ซื้อใหม้ากท่ีสุด ท้ังในแงข่องท�าเลท่ีต้ัง ราคา และฟงัก์ชนัในการใชง้าน

สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์

จ�านวนยูนิตเสนอขาย จ�านวนยูนิตขายได้ และรอ้ยละของยูนิตขายได้ ในตลาดทาวน์เฮาส์
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จ�านวนยูนิตเสนอขายและรอ้ยละของยูนิตท่ีขายได้ โครงการทาวน์เฮาส์ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ตามระดับราคา

ท่ีมา : ฝ่ายวิจยัและพัฒนา บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

ส�าหรับสถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 มีจ�านวนยูนิตเสนอขายท้ังหมด 35,266 ยูนิต เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีเมืองจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ต่าง ๆ ท้ังนี้ โครงการทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีชานเมืองโซนตะวันตกและโซนเหนือ โดยระดับราคา 1.50-2.99 ล้านบาท
ยงัคงเป็นระดับราคาหลัก โดยมส่ีวนแบง่การตลาดอยูท่ี่รอ้ยละ 61 อยา่งไรก็ดี ระดับราคาท่ีมอัีตราการเติบโตของยูนิตเสนอขาย 
สูงสุดคือ 5.00-6.99 ล้านบาท และต�ากว่า 1.50 ล้านบาท ตามล�าดับ สะท้อนถึงการขยายการพัฒนาโครงการใหค้รอบคลุม 
ไปยังทุกกลุ่มผู้ซื้อ 

ส�าหรับยอดขายทาวน์เฮาส์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 มีจ�านวน 13,622 ยูนิต ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 39 ของจ�านวนยูนิตเสนอขายท้ังหมด อย่างไรก็ดี ยอดขายรวมในปี 2562 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
รอ้ยละ 10 จากปี 2561 ถือเป็นจ�านวนท่ีสูงท่ีสุดในชว่ง 4 ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้ พ้ืนท่ีทางทิศใต้มียอดขายเพ่ิมขึ้นสูงสุดท่ีรอ้ยละ 45 
รองลงมาคือโซนตะวันตก ตามด้วยโซนเหนือและโซนตะวันออกตามล�าดับ ด้านยอดขายทาวน์เฮาส์แบ่งตามระดับราคา พบว่า  
ทาวน์เฮาส์ระดับราคาต�ากว่า 3.00 ล้านบาทยงัคงมียอดขายสูงสุดในตลาด ในขณะท่ีทาวน์เฮาส์ระดับราคา 7.00-9.99 ล้านบาท 
ยอดขายเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 183 โดยเป็นโครงการท่ีอยู่ในเมืองบนพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีทางผู้ประกอบการเปล่ียนรูปแบบจาก 
การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมมาพัฒนาเป็นโครงการทาวน์เฮาส์แทน เพ่ือตอบรับลูกค้าท่ีอยู่อาศัยจริงในระดับกลาง-บน
ท่ีมีความพรอ้มในด้านการเงนิ
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สถานการณ์โดยรวมของตลาดทาวน์เฮาส์ช่วงครึ่งปีหลัง 2562 ยังคงเติบโตดีขึ้น ท่ามกลางปัจจัยลบต่าง ๆ ซึ่งมีผล 
ค่อนข้างน้อยกับตลาดท่ีมีความต้องการท่ีอยู่อาศัยจริง โดยทาวน์ เฮาส์ถือเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจส� าหรับผู้ซื้ อ 
เพ่ืออยู่อาศัยจรงิ จากขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีมากกว่าคอนโดมิเนียม และท�าเลท่ีต้ังทีไม่ไกลจากรถไฟฟา้ในปัจจุบันท่ีขยายเส้นทาง 
ไปยงัพ้ืนท่ีชานเมอืงมากขึ้น ท้ังน้ี นโยบายต่าง ๆ  ของภาครฐั ท้ังนโยบายลดภาษีเพ่ือกระตุ้นอสังหารมิทรพัย ์การลดค่าธรรมเนยีม 
การจดจ�านองในการซื้อขายท่ีอยูอ่าศัยราคาไมเ่กิน 3 ล้านบาทต่อยูนติ รวมถึงสินเชื่ออัตราพิเศษส�าหรบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์
(ธอส.) ท่ีประกาศใช้ในไตรมาสสุดท้ายของปี2562 เสริมปัจจัยบวกให้กับการเติบโตของตลาดทาวน์เฮาส์ในปี 2563  
โดยเฉพาะตลาดทาวน์เฮาส์ในกลุ่มราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทท่ีมีสัดส่วนถึงรอ้ยละ 65 อย่างไรก็ดี ยังคงต้องรอดูสภาวะเศรษฐกิจ 
ควบคู่กันไป ในระยะยาว หากเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวหรือมีปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลลบกับก�าลังซื้อของตลาด อาจส่งผลให ้
ตลาดทาวน์เฮาส์ชะลอตัวได้

สถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียม

จ�านวนยูนิตเสนอขาย จ�านวนยูนิตขายได้ และรอ้ยละของยูนิตขายได้ ในตลาดคอนโดมิเนียม

ยูนิตเสนอขาย ยูนิตขายได้ ร้อยละของยูนิตขายได้
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จ�านวนยูนิตเสนอขายและรอ้ยละของยูนิตท่ีขายได้ โครงการคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ตามระดับราคา

ท่ีมา : ฝ่ายวิจยัและพัฒนา บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

ส�าหรบัสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในชว่งครึ่งหลังของปี 2562 มีจ�านวนยูนิตเสนอขายคอนโดมิเนียมอยู่ท่ี 107,963 ยูนิต  
ลดลงร้อยละ 13 จากช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เป็นผลมาจากการเร่งเปิดโครงการใหม่จ�านวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว  
ประกอบกับการชะลอการเปิดโครงการใหม่ในช่วงต้นปี 2562 อย่างไรก็ดี ยังคงมีบางพ้ืนท่ีท่ีมีการเติบโตของยูนิตเสนอขาย  
ซึ่งขยายตัวตามการเปิดโครงการใหม่เป็นส�าคัญ โดยเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีจ�านวนยูนิตเสนอขายไม่มากนัก และเป็นพ้ืนท่ีตามแนว 
รถไฟฟา้ส่วนต่อขยายท่ียังก่อสรา้งไม่แล้วเสรจ็ ท้ังนี้ พ้ืนท่ีสีลม-สาทร มีการขยายตัวสูงท่ีสุดรอ้ยละ 66 ส�าหรบัยูนิตเสนอขาย 
แบง่ตามระดับราคา  พบว่ายูนิตเสนอขายโดยรวมลดลงในเกือบทกุระดับราคา ยกเว้นระดับราคา 400,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป  
และระดับราคา 130,000-159,999 บาทต่อตารางเมตรซึ่งขยายตัวรอ้ยละ 163 และ รอ้ยละ 25 จากชว่งเดียวกันของปีก่อน 
ตามล�าดับ 

ในด้านยอดขายโดยรวมของตลาดคอนโดมิเนียมในครึ่งหลังของปี 2562 มีจ�านวน 24,793 ยูนิต ปรับตัวเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 6  
เมื่ อ เ ทียบกับครึ่ งแรกของปี  2562 เ ป็นผลจากการผ่อนปรนของมาตรการรัฐ ในช่วงปลายปี  เมื่ อ เ ทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ยอดขายลดลงถึงร้อยละ 37 โดยปรับลดลงในเกือบทุกระดับราคา ยกเว้นระดับราคาต้ังแต่ 
400,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป ท่ีขยายตัวถึงรอ้ยละ 111 เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการ
ภาครฐัท่ีส่งปัจจยัลบต่อวงการอสังหารมิทรพัย์ต้ังแต่ชว่งต้นปี 2562
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ส�าหรับสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อยจาก 
ชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน ท้ังจากสภาวะเศรษฐกิจท่ียังไม่ฟื้ นตัว รวมถึงความเชื่อมั่นท้ังด้านผู้ผลิตและผู้บรโิภคท่ียังอยู่ใน
ระดับต�า อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจยัท้ังทางบวกและลบท่ีต้องติดตามในระยะต่อไป ได้แก่ ผลของมาตรการภาครฐัท่ีออกมากระตุ้น 
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เรื่องความชัดเจนของการเรียกเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รวมถึงการแข็งค่าของค่าเงินบาท 
ท่ีส่งผลต่อราคาอสังหารมิทรพัย์ในไทยท่ีท�าใหก้ลุ่มลูกค้าต่างชาติอาจชะลอการซื้อ
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1. ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดิน

ส�ำหรบักำรเลือกซื้อท่ีดินเพ่ือพัฒนำโครงกำรท้ังโครงกำรบ้ำนเด่ียว ทำวน์เฮำส์ และคอนโดมิเนียม แสนสิรพิิจำรณำเลือก
ซื้อท่ีดินท่ีมีศักยภำพสูงตำมแนวพ้ืนท่ีท่ีมีกำรขยำยตัวของระบบขนส่งและกำรพัฒนำพ้ืนท่ีของภำครัฐและเอกชนเหมำะแก่
กำรพัฒนำในรำคำท่ีเหมำะสม ส�ำหรบักำรพัฒนำโครงกำรคอนโดมเินียมในปีท่ีผ่ำนมำ แสนสิรจิะเลือกท�ำเลท่ีอยูใ่จกลำงเมอืง
หรือบริเวณท่ีมีกำรขยำยตัวของเมืองซึ่งมีกำรพัฒนำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกใหส้อดคล้องกับปัจจยัพ้ืนฐำนในกำรใชช้วิีต
ของชุมชน ตำมเส้นทำงแนวรถไฟฟำ้บีทีเอส แนวรถไฟฟำ้ใต้ดิน รถไฟฟำ้ควำมเรว็สูง รวมถึงสำธำรณูปโภคท่ีขยำยตัวตำม
นโยบำยภำครฐั โดยพิจำรณำท้ังเส้นทำงท่ีเปิดใหบ้รกิำรเรยีบรอ้ยแล้วและส่วนต่อขยำยของเส้นทำงรถไฟฟำ้ออกไปยงัท�ำเล
ในเส้นทำงท่ีจะเปิดบริกำรต่อไปในอนำคต โดยเฉพำะท�ำเลสถำนีท่ีเป็นจุดศูนย์กลำง จุดเชื่อมต่อของรถไฟฟำ้ สนำมบิน
รวมไปถึงยำ่นชมุชน แหล่งส�ำนักงำน สถำนศึกษำ พ้ืนท่ีเพ่ือกำรพำณิชย ์และเมอืงท่องเท่ียวส�ำคัญต่ำง ๆ  ส�ำหรบักำรพัฒนำ
โครงกำรคอนโดมิเนียม บ้ำนเด่ียว และทำวน์เฮำส์ แสนสิริให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรอยู่อำศัยอย่ำงสะดวกสบำยและ
กำรเดินทำงท่ีคล่องตัวในชวิีตประจ�ำวัน แสนสิริจงึจดัหำท่ีดินในบริเวณท่ีสำมำรถเดินทำงเข้ำถึงใจกลำงเมือง ศูนย์กลำง
กำรค้ำขำย สถำนศึกษำ และแหล่งส�ำนักงำนได้อย่ำงสะดวก ตลอดจนสรรหำท่ีดินใหท่ี้ต้ังโครงกำรสอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ท่ีอยู่อำศัยในรูปแบบใหม่ซึ่งมีฐำนของควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม กำรยกระดับเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมท่ีอยู่อำศัยและ
กำรใชช้วิีตของสังคมยุคใหม่

อย่ำงไรก็ดี แสนสิรยิังคงมีควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถหำท่ีดินมำพัฒนำโครงกำรได้เพียงพอกับเป้ำหมำย ซึ่งเป็นผลจำก
รำคำท่ีดินท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำรขำดแคลนท่ีดินในท�ำเลย่ำนธุรกิจ และกำรแข่งขันท่ีสูงขึ้นของ
กลุ่มผู้ประกอบกำร แสนสิริได้ลดควำมเส่ียงดังกล่ำวโดยมีนโยบำยท่ีจะซื้อท่ีดินเก็บ ส�ำหรับท่ีดินท่ีมีแนวโน้มจะปรับรำคำ
ขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมควำมได้เปรียบในด้ำนต้นทุนท่ีดิน โดยจะน�ำมำพัฒนำเป็นโครงกำรบ้ำนเด่ียวและทำวน์เฮำส์
ภำยในระยะเวลำ 2-3 ปี และน�ำมำพัฒนำเป็นโครงกำรคอนโดมเินียมภำยในระยะเวลำ 1-3 ปี กำรรว่มทนุกับกลุ่มพันธมติรคู่ค้ำ
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรสรรหำท่ีดิน พัฒนำโครงกำร และกำรขยำยโครงกำร นอกจำกน้ี แสนสิรไิด้สรำ้งเครอืข่ำยนำยหน้ำ
สรรหำท่ีดิน ท้ังนำยหน้ำบุคคลและนำยหน้ำบริษัท ท้ังท่ีอยู่ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด รวมถึงนำยหน้ำท้องถ่ิน
ซึ่งจะมีควำมเข้ำใจในพ้ืนท่ีได้ดี และเพ่ือเปิดโอกำสใหน้ำยหน้ำและผู้ประสงค์จะขำยท่ีดินอ่ืน ๆ สำมำรถติดต่อกับแสนสิริ
ได้โดยตรง แสนสิรไิด้เปิดชอ่งทำงกำรรบัข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของแสนสิร ิ(www.sansiri.com) และทำง Call Centre
หมำยเลข 1685 อีกด้วย นอกจำกน้ี แสนสิรยิังมี “บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด” ซึ่งเป็นบรษัิทในเครอืท่ีมีประสิทธภิำพ
และถือเป็นฐำนข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ท่ีส�ำคัญ ด�ำเนินงำนท้ังในด้ำนกำรขำยและกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ตลอดจน
กำรเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท�ำงำนวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อแสนสิริในกำรติดตำมควำมเคล่ือนไหวของตลำด
อสังหำรมิทรพัย์

2. ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นของราคาวัสดกุ่อสรา้ง

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสรำ้งเฉล่ียปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 1.2 จำกปี 2561  (ท่ีมำ: ส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
โดยมีสำเหตุส�ำคัญมำจำกกำรลดลงของรำคำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอย่ำงต่อเน่ืองซึ่งสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจโลก
ท่ีชะลอตัวลง ประกอบกับมกีำรน�ำเขำ้เหล็กจำกต่ำงประเทศในปรมิำณมำก หมวดไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไม ้สูงขึ้นรอ้ยละ 10.7 ได้แก่
ไมพ้ื้น ไมฝ้ำ ไมค้ำน ไมโ้ครงครำ่ว ไมแ้บบ วงกบประต-ูหน้ำต่ำง และบำนประต ูจำกกำรท่ีไมน้�ำเขำ้ปรบัรำคำสูงขึ้น หมวดผลิตภณัฑ์
คอนกรตี สูงขึ้นรอ้ยละ 1.7 ได้แก่ เสำเข็ม-พ้ืนคอนกรตีส�ำเรจ็รูปอัดแรง คอนกรตีบล็อกก่อผนังมวลเบำ คอนกรตีบล็อก
ปูพ้ืน คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยำบ และขอบคันคอนกรีต หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 9.3 ได้แก่
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉำก เหล็กรำงน�ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบด�ำ ตะแกรง

ปัจจยัความเส่ียง
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 เหล็กส�ำเร็จรูป ตะปู และเมทัลซีท หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ กระเบื้องเคลือบบุผนัง - ปูพ้ืน กระเบื้องยำง  
 PVC ปูพ้ืน และกระเบื้องแกรนิต หมวดวัสดุฉำบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ สีเคลือบน�ำมัน สีรองพ้ืนปูน และซิลิโคน  
 หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่ โถส้วมชักโครก อ่ำงล้ำงหน้ำเซรำมิก ท่ีปัสสำวะเซรำมิก กระจกเงำ ท่ีใส่สบู ่ 
 ฉำกก้ันหอ้งอำบน�ำส�ำเร็จรูป รำวจบัสแตนเลส สำยน�ำดี และรำวแขวนผ้ำติดผนัง หมวดอุปกรณ์ไฟฟำ้และประปำ ลดลง 
 รอ้ยละ 0.5 ได้แก่ เต้ำรบั ท่อรอ้ยสำยไฟและสำยโทรศัพท์พีวีซ ีท่อพีวีซ ีขอ้งอ-ขอ้ต่อ-สำมทำงท่อประปำ และท่อระบำยน�ำเสีย 
 พีวีซี หมวดวัสดุก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ หินคลุก หินย่อย อิฐมอญ อิฐโปร่ง อะลูมิเนียมแผ่นเรียบ  
 และยำงมะตอย อย่ำงไรก็ดี วัสดุก่อสร้ำงดังกล่ำว ล้วนเป็นวัตถุดิบหลักในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ดังนั้น  
 กำรเพ่ิมขึ้นของรำคำวัสดุก่อสร้ำงและควำมผันผวนของรำคำ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนกำรพัฒนำโครงกำร 
 ของแสนสิริ

 แสนสิรไิด้ตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว และมมีำตรกำรในกำรควบคมุและลดควำมเส่ียงอันเกิดจำกควำมผนัผวนของรำคำ 
 วัสดกุ่อสรำ้งอยำ่งรดักมุ โดยในส่วนของกำรจดัซื้อวัสดกุ่อสรำ้ง แสนสิรจิดัซื้อวัสดกุ่อสรำ้งบำงรำยกำรจำกผู้ผลิตโดยตรง 
 โดยจดัใหม้ีกำรประกวดรำคำเพ่ือเปรียบเทียบคุณภำพ มีกำรทดสอบคุณภำพวัสดุ เลือกรำคำท่ีเหมำะสมท่ีสุด และก�ำหนด 
 รำคำส่งมอบวัสดุก่อสร้ำงไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำคำวัสดุก่อสร้ำง รวมท้ังกำรหำพันธมิตร 
 ทำงกำรค้ำท่ีมำกขึ้นเพ่ือรองรบักำรขยำยตัวของโครงกำรต่ำง ๆ ท้ังนี้ แสนสิรไิด้รบัประโยชน์จำกกำรส่ังซื้อวัสดุก่อสรำ้ง 
 ในปริมำณมำก (Economies of Scale) ท�ำให้มีอ�ำนำจต่อรองกับผู้ผลิตในกำรก�ำหนดรำคำมำกขึ้น ส�ำหรับโครงกำร 
 บ้ำนเด่ียวและโครงกำรทำวน์เฮำส์ กำรจดัซื้อวัสดุก่อสรำ้ง เชน่ เสำเข็ม หลังคำ อะลูมิเนียม เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนมำกถึง 
 รอ้ยละ 45 ของต้นทนุค่ำก่อสรำ้งท้ังหมด รวมท้ังได้ใชวิ้ธเีดียวกันน้ีในกำรจดัซื้อวัสดกุ่อสรำ้งหลำยรำยกำรส�ำหรบัโครงกำร 
 คอนโดมเินยีมด้วยเชน่กัน เชน่ กระเบื้อง สุขภณัฑ์ เครื่องปรบัอำกำศ ชดุครวั เปน็ต้น ส�ำหรบัส่วนงำนโครงสรำ้งของโครงกำร 
 คอนโดมิเนียม แสนสิรว่ิำจำ้งผู้รบัเหมำเพียงรำยเดียวและท�ำสัญญำกำรก่อสรำ้งแบบเบ็ดเสรจ็ (Turnkey Construction  
 Contract) ส่งผลใหแ้สนสิรสิำมำรถควบคุมต้นทุนและคุณภำพกำรก่อสรำ้งได้เป็นอย่ำงดี 

 นอกจำกน้ี แสนสิริยังจัดให้มีหน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีดูแลและติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำงในหมวดท่ี 
 ส�ำคัญ ๆ อย่ำงใกล้ชดิ เพ่ือใหม้ีมำตรกำรรองรบัรำคำวัสดุก่อสรำ้งท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่ำงทันท่วงที รวมถึงจดัใหม้ีกำร 
 เจรจำต่อรองรำคำส่งมอบกับคู่ค้ำอีกครั้ง หำกรำคำวัสดกุ่อสรำ้งในท้องตลำดปรบัตัวลดลงอยำ่งมนีัยส�ำคัญ ด้วยชื่อเสียง 
 และประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของแสนสิร ิรวมท้ังกำรเป็นคู่ค้ำท่ีดีกับผู้ผลิตมำตลอด ท�ำใหแ้สนสิรไิด้รบัควำมรว่มมือ 
 จำกผู้ผลิตเป็นอย่ำงดี

 ยิ่งไปกว่ำน้ัน แสนสิริยังให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกกับกำรควบคุมคุณภำพ โดยแสนสิริมีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ผลิตและ 
 ผู้ค้ำรำยใหญ่ โดยมีกำรเปรียบเทียบประเมินก�ำลังผลิตและศักยภำพในกำรจดัหำวัตถุดิบในรำคำท่ีเหมำะสม เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำ 
 ผู้ค้ำจะสำมำรถจัดหำวัสดุได้ตรงตำมมำตรฐำน ตำมปริมำณท่ีก�ำหนด และสำมำรถส่งมอบภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด  
 โดยจะท�ำกำรประเมินผลงำนของผู้ค้ำแต่ละรำยทุก 6 เดือน เพ่ือใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำผู้ค้ำรำยนั้นยังคงปฏิบัติตำมมำตรฐำน 
 ท่ีแสนสิริก�ำหนดไว้ และมีกำรให้รำงวัลแก่คู่ค้ำท่ีมีผลกำรท�ำงำนท่ีมีคุณภำพท่ีดีเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนคุณภำพมำกขึ้น 
 อย่ำงต่อเนื่อง

3. ความเส่ียงของการขาดแคลนผู้รบัเหมา 

 ปัจจุบัน แสนสิรแิละบรษัิทในเครอืมีโครงกำรบ้ำนเด่ียว ทำวน์เฮำส์ และคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรก่อสรำ้ง 
 เป็นจ�ำนวนมำก ส่งผลให้แสนสิริมีควำมเส่ียงในกรณีท่ีไม่สำมำรถจัดหำผู้รับเหมำมำด�ำเนินกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำม 
 แผนงำนท่ีก�ำหนด ตลอดจนกำรขำดแคลนแรงงำนท่ีมีฝีมือ ซึ่งมีผลต่อคุณภำพงำนก่อสรำ้งท่ีอำจไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
 ของแสนสิริ อย่ำงไรก็ตำม แสนสิริได้ลดควำมเส่ียงดังกล่ำวด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมำเพ่ือเป็น 
 ฐำนข้อมูลท่ีส�ำคัญในกำรจัดหำผู้รับเหมำในกำรพัฒนำโครงกำรท่ีอยู่อำศัยในล�ำดับต่อไป ปัจจุบัน แสนสิริใช้ “ระบบกำร 
 ก่อสรำ้งแบบพรคีำสท์” (Precast Construction) ซึ่งจะใชผ้นังและชิน้งำนส�ำเรจ็รูปซึ่งผลิตจำกโรงงำนมำประกอบ ท�ำให ้
 แสนสิรสิำมำรถลดกำรพ่ึงพำแรงงำนท่ีมีฝีมือลงไปได้ โดยมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนกำรก่อสรำ้งบ้ำนเด่ียวและทำวน์เฮำส์ 
 ด้วยวิธกีำรก่อสรำ้งแบบพรคีำสท์ (Precast Construction) ใหม้ำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
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 ในกำรคัดเลือกผู้รับเหมำท่ีจะพัฒนำโครงกำร เบื้องต้นแสนสิริจะพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ 
 งบประมำณและมำตรฐำนท่ีแสนสิริก�ำหนด ส�ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรบ้ำนเด่ียวและทำวน์เฮำส์ แสนสิริเลือกใชผู้้รับเหมำ 
 รำยย่อยหลำยรำยในกำรพัฒนำโครงกำร ซึ่งกำรมีผู้รับเหมำรำยย่อยหลำยรำยดังกล่ำว จะก่อใหเ้กิดควำมยืดหยุ่นในกำร 
 ด�ำเนินงำนก่อสร้ำง สำมำรถปรับเปล่ียนแผนงำนกำรก่อสร้ำงให้ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงของสภำวกำรณ์ได้ 
 อยำ่งทันท่วงที อยำ่งไรก็ดี อำจเกิดควำมยุง่ยำกในกำรติดต่อประสำนงำนและยงัมคีวำมเส่ียงจำกกำรท่ีผู้รบัเหมำไมส่ำมำรถ 
 ด�ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ ดังน้ัน แสนสิริจงึลดควำมเส่ียงดังกล่ำวด้วยกำรมีหน่วยงำนตรวจสอบและควบคุม 
 คุณภำพ เพ่ือใหลู้กค้ำมั่นใจได้ว่ำ ท่ีอยู่อำศัยในทุกโครงกำรของแสนสิริและบริษัทในเครือ จะมีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำน 
 และสำมำรถส่งมอบภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด  ท้ังนี ้แสนสิรจิะเลือกผูร้บัเหมำท่ีมปีระสิทธภิำพดี เพ่ือเก็บเปน็ฐำนขอ้มูลส�ำหรบั 
 กำรคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำงในโครงกำรต่อไป นอกจำกนี้ กำรท�ำงำนท่ีมีก�ำหนดมำตรฐำนแน่นอนและมีควำมโปร่งใส 
 ในกำรคัดเลือกผู้รบัเหมำ ส่งผลใหปั้จจุบันมีผู้รบัเหมำมำรว่มงำนกับแสนสิรเิพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ 84 รำย ซึ่งเป็น 
 ผู้รบัเหมำท่ีมีศักยภำพสูงและสำมำรถปฏิบัติงำนตรงตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด 

 

4. ความเส่ียงจากการมีสินค้าคงเหลือ 

 โดยท่ัวไป แสนสิริก�ำหนดจ�ำนวนยูนิตท่ีต้องพัฒนำในแต่ละโครงกำรใหส้อดคล้องกับประมำณกำรยอดขำย ซึ่งได้มำจำก 
 ส่วนงำนขำยและกำรตลำดท่ีได้ติดตำมภำวะตลำดอยำ่งต่อเนื่องและใกล้ชดิ อยำ่งไรก็ดี ภำวะเศรษฐกิจท่ีไมเ่อ้ืออ�ำนวย อำจส่ง 
 ผลกระทบใหย้อดขำยไม่เป็นไปตำมประมำณกำร ท�ำใหอ้ำจมีจ�ำนวนยูนิตท่ีสรำ้งเสรจ็เหลือขำยในบำงขณะ โดยแสนสิรไิด้ลด 
 ควำมเส่ียงจำกกำรมีสินค้ำคงเหลือด้วยกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือใหม้ีประสิทธภิำพมำกยิ่งขึ้น กล่ำวคือ ส�ำหรับโครงกำร 
 บ้ำนเด่ียวและทำวน์เฮำส์ จะเน้นกำรพัฒนำโครงกำรเป็นรำยเฟส เพ่ือช่วยใหก้ำรบริหำรงำนก่อสร้ำงมีประสิทธภิำพมำก 
 ยิง่ขึ้น ในกรณีท่ียอดขำยไมเ่ป็นไปตำมประมำณกำร แสนสิรสิำมำรถปรบัแผนงำนกำรก่อสรำ้งได้อยำ่งทันท่วงที หรอืในกรณี 
 ท่ีพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ำมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ แสนสิริจะสำมำรถปรับรูปแบบบ้ำนให้เหมำะกับวิถีกำร 
 ด�ำเนินชวิีตท่ีเปล่ียนไปได้ หรือในกรณีท่ีควำมสำมำรถในกำรซื้อของกลุ่มลูกค้ำลดลง แสนสิริจะสำมำรถปรับลดขนำดบ้ำน 
 ใหม้ีรำคำขำยต่อหน่วยเหมำะสมกับก�ำลังซื้อของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี  

 ส�ำหรบัโครงกำรคอนโดมิเนียม แสนสิรมิีแนวทำงกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรมียูนิตเหลือขำย โดยมุ่งเน้นกำรท�ำวิจยัเชงิลึก  
 เพ่ือพัฒนำรูปแบบของโครงกำรคอนโดมิเนียมให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย แสนสิริยังเน้น 
 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในขณะนั้น เพ่ือกระตุ้นกำรตัดสินใจซื้อของ 
 กลุ่มลูกค้ำอีกด้วย 

5. ความเส่ียงของการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงนิทุน 

 แสนสิริได้รับกำรจัดกลุ่มอยู่ในผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ท่ีมีผลประกอบกำรดี สำมำรถขำยสินค้ำได้ตำมเป้ำหมำยและใน 
 หลำยโครงกำรสำมำรถท�ำได้เกินกว่ำควำมคำดหมำย อันเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือใหกั้บธนำคำร ท�ำใหแ้สนสิริได้รับ 
 กำรสนับสนุนแหล่งเงินทุนจำกธนำคำรเป็นอย่ำงดีตลอดมำ นอกจำกนี้ แสนสิริได้มีกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจกับ 
 ธนำคำรพำณิชย์หลำยแหง่ เพ่ือเปรียบเทียบข้อเสนอท่ีมีต้นทุนท่ีเหมำะสมท่ีสุด โดยทุกโครงกำรของแสนสิริท่ีด�ำเนินกำร 
 ในปัจจุบันล้วนได้รบักำรสนับสนุนจำกสถำบันกำรเงนิในประเทศครบถ้วนแล้ว 

 ส�ำหรับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมโดยเฉพำะ MLR ในปี 2562 อยู่ในระดับทรงตัว และมีกำรปรับลดลงเล็กน้อยในช่วง 
 ไตรมำส 4 อีกท้ังยังไม่มีสัญญำณกำรปรับขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย นับเป็นปัจจัยบวกในกำรท่ีแสนสิริเสนอขำยหุ้นกู้ 
 แบบไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีในระดับท่ีต�ำ ท้ังนี้ หุ้นกู้ท่ีเสนอขำย ได้รับ 
 กำรตอบรับจำกผู้ลงทุนเป็นอย่ำงดี ท�ำให้แสนสิริมีทำงเลือกเพ่ิมขึ้นส�ำหรับกำรระดมทุนท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
 ต่อกำรพัฒนำโครงกำรในอนำคตและยังเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรเพ่ิมขึ้นของดอกเบี้ยในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี
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6. ความเส่ียงจากการท่ีโครงการคอนโดมิเนียมจะไม่ได้รบัความเหน็ชอบ 
 จากส�านักวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของบริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ มีหลำยโครงกำรท่ีเข้ำข่ำย 
 ต้องจดัท�ำรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรอื EIA) เพ่ือขออนุมัติ 
 ต่อส�ำนักวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งกำรจดัท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห ์
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่ำว บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษัทท่ีปรึกษำ ซึ่งขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
 ส่ิงแวดล้อม เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม 
 และรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 ทุกประกำร ท้ังนี้ กำรจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
 โครงกำรท่ีอยู่อำศัยจะมีเฉพำะโครงกำรคอนโดมิเนียมท่ีมีห้องชุดต้ังแต่ 80 ยูนิตขึ้นไป หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยต้ังแต่  
 4,000 ตำรำงเมตร ขึ้นไป รวมถึงโครงกำรบ้ำนจดัสรรท่ีมีจ�ำนวนท่ีดินแปลงย่อยต้ังแต่ 500 แปลง หรือเนื้อท่ีเกินกว่ำ 
 100 ไร่

 ส�ำหรับโครงกำรท่ีเข้ำข่ำยต้องจดัท�ำรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม แสนสิริและบริษัทในเครือได้ด�ำเนินกำร 
 ตำมเงื่อนไขท่ีก�ำหนดในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทุกประกำร เพ่ือลดปัญหำท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบ 
 ต่อส่ิงแวดล้อมในอนำคต ท้ังนี้ ในกำรด�ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับอนุมัติ 
 จำกส�ำนกัวิเครำะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมนั้น แสนสิรแิละบรษัิทในเครอืได้จดัท�ำขอ้ก�ำหนดเก่ียวกับมำตรำกำรปอ้งกันผลกระทบ 
 ต่อส่ิงแวดล้อมใน TOR และตกลงกับผู้รับเหมำให้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 อยำ่งเครง่ครดั ซึ่งส่งผลดีในกรณท่ีีไมต้่องลงทนุจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติม ซึ่งแสนสิรไิด้ติดตำมสอบถำมควำมคืบหน้ำ 
 อย่ำงใกล้ชิดและคำดกำรณ์ว่ำทุกโครงกำรดังกล่ำวจะได้รับอนุมัติจำกส�ำนักวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมภำยใน 
 ระยะเวลำท่ีก�ำหนด 

7. ความเส่ียงจากการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

 กำรขยำยไปยังตลำดอสังหำรมิทรพัย์ในต่ำงประเทศนับเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงหนึ่งของแสนสิร ิเนื่องจำกต้องอำศัยเงนิทุน 
 มหำศำล กำรท�ำกำรตลำดท่ีดี โครงกำรท่ีออกสู่ตลำดต้องมีชื่อเสียง เป็นท่ีตอบรับของลูกค้ำ รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำย 
 ในต่ำงประเทศผ่ำนพำรท์เนอรท่ี์น่ำเชื่อถือ และยงัต้องเผชญิกับภำวะเศรษฐกิจของประเทศลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยท่ีอำจผันผวน 
 ไปตำมสถำนกำรณ์ในขณะน้ัน

 ในปี 2562 กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศหลักของแสนสิรยิังคงเป็นกลุ่มลูกค้ำชำวจนี ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร ์และชำวต่ำงชำติ 
 ท่ีอยู่ในประเทศไทย ภำยใต้กำรด�ำเนินงำนท่ีมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยกำรเลือกใช้ผู้แทนขำย  
 (Master Agent) ท่ีมีลักษณะ Business to Business (B2B) เพ่ือกำรบรหิำรผู้แทนขำยรำยย่อยใหกั้บบรษัิทฯ ท�ำใหบ้รษัิทฯ 
 สำมำรถประหยดัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด�ำเนนิงำนและกำรตลำดลงได้ อีกท้ังยงัเพ่ิมกลยุทธใ์นกำรขยำยฐำนลกูค้ำจำกกลุ่มนกัลงทนุ 
 ไปยังกลุ่มลูกค้ำท่ีต้องกำรซื้อบ้ำนเพ่ือเป็นบ้ำนหลังท่ี 2 (Vacation Home) มำกขึ้น พร้อมกับแผนพัฒนำกำรใหบ้ริกำร 
 หลังกำรขำย (After Sale Service) ท่ีบรษัิทฯ มีควำมโดดเด่นเหนือคู่แข่งอยู่แล้วใหดี้ยิ่งขึ้น อันเป็นหวัใจส�ำคัญท่ีท�ำใหลู้กค้ำ 
 เกิดควำมเชื่อมั่นพรอ้มโอนกรรมสิทธิ ์ลดอัตรำกำรยกเลิก (Cancellation Rate) และเพ่ิมโอกำสในกำรซื้อซ�ำหรอืบอกต่อ 
 เพ่ือสรำ้งยอดขำยในอนำคตใหกั้บบรษัิทฯ
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การจดัการ



80



โครงสรา้งการจดัการ

โครงสรา้งการจดัการของบรษัิทฯ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย 
รวมจ�านวน 7 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการ
ความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (4) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (5) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
(6) คณะกรรมการลงทุน และ (7) คณะกรรมการบรหิาร

81



คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบรหิาร

ประธานอ�านวยการ

กรรมการผู้จดัการใหญ่

ประธานผู้บรหิารสายงานการเงนิ
และสนับสนุนธุรกิจ

สายงานการเงนิและ
พัฒนาธุรกิจใหม่

ฝ่ายการเงนิ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่

ฝ่ายวางแผนองค์กรและ
ผู้ลงทุนสัมพันธ์

สายงานบรหิารองค์กร

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
และองค์กร

ฝ่ายเทคโนโลยีและ
วิเคราะหข์้อมูลธุรกิจ

ส�านักบรหิาร

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์
และบรหิารส�านักงาน

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และสนับสนุนโครงการ

ฝ่ายบรหิารงาน
บรกิารลูกค้า

ส�านักกฏหมาย เลขานุการ
บรษัิท และรฐักิจสัมพันธ์

ส�านักกฏหมาย

ส�านักเลขานุการบรษัิท

ฝ่ายรฐักิจสัมพันธ์

ผังการจดัองค์กร
บรษัิทแสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน)

ประธานผู้บรหิาร
สายงานปฏิบัติการ

คณะกรรมการลงทุนคณะกรรมการความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

เลขานุการบรษัิท

ส�านักกรรมการผู้จดัการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

สายงานพัฒนา
โครงการแนวสูง

ฝ่ายพัฒนา
โครงการแนวสูง 1

ฝ่ายพัฒนา
โครงการแนวสูง 2

สายงานพัฒนา
โครงการแนวราบ

ฝ่ายครเีอทีฟ

ท่ีปรกึษาด้าน
ส่ือสารองค์กร

ฝ่ายสรรหาท่ีดิน วิจยั
และพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายโกลบอลแบรนด์ด้ิง

ฝ่ายบรหิารสินทรพัย์ ฝ่ายโฮมแครแ์นวราบ

ฝ่ายจดัซื้อส่วนโครงการ

ฝ่ายการตลาดองค์กร

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์
พลัสและทัช

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายบรหิาร
กลยุทธโ์ครงการ

ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ 1

ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ 2

ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ 3

ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ 4

ฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ 5

ฝ่ายบรหิารการขาย
โครงการแนวราบ

โรงงานผลิต
แผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รูป

หมายเหตุ: ผังองค์กรนี้ไม่สัมพันธ์กับระดับพนักงาน

ข้อมูลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562



คณะกรรมการบรษัิท  

คณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไมน่้อยกว่า 9 ท่าน โดยได้รบัการพิจารณาเลือกต้ังจากท่ีประชมุใหญ่ผู้ถือหุน้  
แต่กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร ซึ่งเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ
บรษัิทและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ�ากัด และไม่มีลักษณะต้องหา้มแต่งต้ัง 
ใหเ้ปน็กรรมการบรษัิท ตามหลักเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และหน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสามารถอุทิศตนและเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2562  
มีจ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

· กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 6 ท่าน (เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ จ�านวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ 
 ท้ังคณะ เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต.) 

· กรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร จ�านวน 5 ท่าน 

โดยมีรายชื่อพรอ้มด้วยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่ง ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วนัท่ีจดทะเบยีนเขา้ด�ารง
ต�าแหนง่เปน็กรรมการ

1. นายอภิชาติ จูตระกูล* · ประธานกรรมการ
· ประธานอ�านวยการ
· ประธานกรรมการลงทุน
· ประธานกรรมการบรหิาร
· กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบรษัิท

22 พฤศจกิายน 2538

2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจรยิวัฒน์ · รองประธานกรรมการ
· กรรมการอิสระ
· ประธานกรรมการตรวจสอบ
· ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
· ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง

13 มิถุนายน 2551 

3. นายเศรษฐา ทวีสิน · กรรมการ
· กรรมการผู้จดัการใหญ่
· ประธานกรรมการความรบัผดิชอบต่อสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม
· รองประธานกรรมการลงทุน
· รองประธานกรรมการบรหิาร
· กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบรษัิท

22 พฤศจกิายน 2538

4. นายวันจกัร ์บุรณศิริ · กรรมการ
· ประธานผู้บรหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกิจ
· กรรมการบรหิารความเส่ียง
· กรรมการลงทุน
· กรรมการบรหิาร
· กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบรษัิท

22 พฤศจกิายน 2538

5. นายธงชยั จริอลงกรณ์ · กรรมการ 20 พฤษภาคม 2556

6. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ · กรรมการอิสระ
· กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
· กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
· กรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

13 มิถุนายน 2551
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รายชื่อ ต�าแหน่ง ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วนัท่ีจดทะเบยีนเขา้ด�ารง
ต�าแหนง่เปน็กรรมการ

7. นายศุภนิจ จยัวัฒน์ · กรรมการอิสระ
· กรรมการตรวจสอบ
· กรรมการบรหิารความเส่ียง

16 ตุลาคม 2557

8. นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์ · กรรมการอิสระ
· ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
· กรรมการตรวจสอบ
· กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
· กรรมการบรหิารความเส่ียง

27 กรกฎาคม 2558

9. นายวิชญา จาติกวณิช · กรรมการ
· กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

29 เมษายน 2559

10. นายอุทัย อุทัยแสงสุข · กรรมการ
· กรรมการบรหิารความเส่ียง
· กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
· กรรมการลงทุน
· กรรมการบรหิาร
· กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบรษัิท

28 พฤษภาคม 2561

11. นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ · กรรมการ
· กรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
· กรรมการลงทุน
· กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบรษัิท

28 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ *นายอภิชาติ จูตระกูล ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระ ตามมติ 
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562

กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษัิทฯ (ขอ้มูลตามหนังสือรบัรองบรษัิท ณ วันท่ี 9 มกราคม 2563) คือ กรรมการ กลุ่ม ก.  
ได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล นายเศรษฐา ทวีสิน และ นายวันจกัร ์บุรณศิร ิกรรมการ กลุ่ม ข. ได้แก่ นายอุทัย อุทัยแสงสุข และ  
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ใหก้รรมการกลุ่ม ก. จ�านวนสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ หรือ
กรรมการจาก กลุ่ม ก. หน่ึงคนลงลายมือชื่อรว่มกับกรรมการจาก กลุ่ม ข. อีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญ
ของบรษัิทฯ

ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท

1)  ปฏิบัติหน้าท่ี ตัดสินใจ และดูแลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อก�าหนดของกฎหมาย 
  และกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุน้ พร้อมท้ังติดตามดูแลการด�าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
  ท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรม ด้วยความสุจริตและ 
  ความระมัดระวัง

2)  พิจารณาและอนุมติั นโยบายและทิศทางการบรหิารจดัการ แผนการด�าเนินงาน กลยุทธท์างธุรกิจ เป้าหมายทางการเงนิและ 
  งบประมาณประจ�าปีของบรษัิทฯ และก�ากับดแูลใหฝ่้ายบรหิารด�าเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

3)  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการจ�านวนหน่ึงใหเ้ป็นคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น เพ่ือสนับสนุน 
  การปฏิบติังานตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยมกีารติดตามผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
  อย่างสม�าเสมอ
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4)  พิจารณาอนุมัติรายการท่ีส�าคัญตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับของ 
  บรษัิทฯ ก�าหนด 

5)  ก�ากับดูแลเพ่ือใหม้ั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงนิท่ีส�าคัญของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทาง 
  ท่ีก�าหนดและมปีระสิทธภิาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับบรษัิทฯ (Compliance  
  Control)

6)  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น 
  หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญหรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ�ากัด หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชน 
  หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�าเพ่ือ 
  ประโยชน์ตนหรอืประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจง้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง

7)  กรรมการจะต้องแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบทันทีท่ีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใด ๆ หรือถือหุน้หรือ 
  หุน้กู้ในบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื

8)  กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง 
  ท่ีอาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และบุคคลเหล่านั้น

9)  จดัใหม้ีกระบวนการท่ีชัดเจนและโปร่งใสเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบายและ 
  ขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้เปน็ลายลักษณ์อักษรในขอ้บงัคับของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมท้ังต้องปฏิบติั 
  ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยด้วย

10) ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด�าเนินการส่ือสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการและ 
  พนักงานในทุกระดับอย่างสม�าเสมอ เพ่ือใหผู้้ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ  
  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ และเท่ียงธรรม

11) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 
  ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง

12) จัดให้มีกระบวนการท่ีชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัย 
  เก่ียวกับการกระท�าใดซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ

13)  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�าไรพอสมควรท่ีจะท�าเช่นนั้น และ 
  รายงานการจา่ยเงนิปันผลดังกล่าวใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้ทราบในการประชุมผู้ถือหุน้คราวต่อไป

14) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับกิจการของบรษัิทฯ ตามท่ีได้รบัอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้

การแต่งต้ังและพ้นต�าแหน่งของกรรมการ

1)  ในการแต่งต้ังคณะกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้แตกต่างจากท่ีระบุไว้ในมาตรา 70 วรรคหนึ่ง  
  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัท 
  ว่าจะต้องได้รบัความเหน็ชอบโดยเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ถือหุน้ในการประชุมน้ัน โดยใหผู้้ถือหุน้มีคะแนนเสียงหนึ่งหุน้ 
  เท่ากับหน่ึงเสียง โดยจะเลือกต้ังเป็นรายบุคคลหรอืหลายคนรวมเป็นคณะก็ได้ตามท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุน้เหน็สมควร แต่ผู้ถือหุน้ 
  แต่ละรายจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่คนใดหรอืคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2)  ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่ง 
  ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ�านวนท่ีใกล้เคียงท่ีสุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรก 
  และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีถัด ๆ ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู ่
  ในต�าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามขอ้บงัคับขอ้นี้อาจจะได้รบัเลือกต้ังใหมไ่ด้
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3)  นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบรษัิทมหาชนจ�ากัด
  (4) ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ลงมติใหอ้อก
  (5) ศาลมีค�าส่ังใหอ้อก

4)  กรรมการคนใดลาออกจากต�าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษัิทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบรษัิทฯ

5)  ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง 
  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม 
  คณะกรรมการคราวถัดไป บุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ 
  ท่ีตนแทน เว้นแต่วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

6)  ท่ีประชมุผู้ถือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 
  สามในส่ีของจ�านวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนหุน้ 
  ท่ีถือโดยผู้ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง

การประชุมคณะกรรมการ

บรษัิทฯ มีการพิจารณาก�าหนดวาระและวันประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุน้ ประจ�าปี 2562 ไว้ล่วงหน้า ท้ังนี้ เพ่ือใหก้รรมการ
ทุกคนรบัทราบและสามารถจดัสรรเวลาเพ่ือใหเ้ข้ารว่มการประชุมได้ทุกครั้ง โดยได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการตลอดท้ังป ี
อย่างน้อย 6 ครั้ง ซึ่งก�าหนดการดังกล่าว บรษัิทฯ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและอาจมีการจดัประชุมเพ่ิมเติม
ตามความจ�าเป็น 

การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เลขานุการบรษัิทจะด�าเนินการบันทึกและจดัท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการใหแ้ล้วเสรจ็
ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชมุ โดยกรรมการทกุท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชมุจากเลขานุการบรษัิทได้โดยตลอด

ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะท�าหน้าท่ีดูแลจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเอกสารและข้อมูล
เพ่ือการอภิปรายปัญหาส�าคัญ และเพียงพอส�าหรบัคณะกรรมการบรษัิทท่ีจะอภิปรายในประเด็นท่ีส�าคัญ โดยกรรมการทุกท่าน
มีอิสระในการแสดงความคิดเหน็และเสนอวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีในการนัดหมาย จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุมใหเ้พียงพอ และจดัส่งล่วงหน้าพร้อมหนังสือ
เชญิประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิทได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็น 
เร่งด่วน รวมถึงการท�าหน้าท่ีบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือเป็นหลักฐานของบรษัิทฯ ต่อไป

คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู ้
  ความสามารถและคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ท่ีมีความรู้และ 
  ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยมี 
  รายละเอียด ดังน้ี
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  รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

  1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจรยิวัฒน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ)
  2. นายศุภนิจ จยัวัฒน์   กรรมการตรวจสอบ   (กรรมการอิสระ)
  3. นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์  กรรมการตรวจสอบ   (กรรมการอิสระ)

  ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ดังต่อไปนี้

  1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

  2) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
   ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบ 
   ในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
   แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ

  4) สอบทานและก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และรายงานผลให ้
   คณะกรรมการบรษัิททราบ

  5) สอบทานและประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�าเสมอ และน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิท  
   หากมีการแก้ไขกฎบัตรดังกล่าว

  6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ 
   ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเขา้รว่มประชมุกับผู้สอบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชมุด้วยอยา่งน้อย 
   ปีละ 1 ครั้ง   

  7) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนด 
   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 
   ต่อบรษัิทฯ

  8) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว 
   ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
   (ก) ความเหน็เก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ
   (ข) ความเหน็เก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบรษัิทฯ
   (ค) ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย ์
    หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ
   (ง) ความเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (จ) ความเหน็เก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ารว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (ช) ความเหน็หรอืข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter)
   (ซ) รายการอ่ืนท่ีเหน็ว่าผู้ถือหุน้และผู้ลงทนุท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย 
    จากคณะกรรมการบรษัิท
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  9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ 
  คณะกรรมการของบรษัิทฯ ยังคงมีความรบัผิดชอบในการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ต่อบุคคลภายนอก

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
  คราวละ 3 ป ีซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีมไิด้เปน็ผูบ้รหิาร (Non-executive Directors) จ�านวน 3 ท่าน โดยมรีายละเอียด ดังน้ี

  รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

  1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจรยิวัฒน์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
  2. นายพรทัต อมตวิวัฒน์   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   (กรรมการอิสระ)
  3. นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  (กรรมการอิสระ)

  ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มหีน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  
  ในการด�าเนินการต่าง ๆ ดังน้ี

  1) การสรรหา

   1.1) ก�าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน 
    ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับธุรกิจและการมีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ 
    ในระยะยาว รวมถึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล เช่น ส�านักงาน ก.ล.ต.  
    ตลอดจนการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจ�าเป็นเชิงกลยุทธ ์
    ของบรษัิทฯ หรอืไม่ และเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง 

   1.2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระ โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

   1.3) ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกีารในการสรรหาคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ย ประธานอ�านวยการ  
    กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บรหิารระดับสูง

   1.4) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีสมควรใหด้�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทท่ีครบวาระ และ/หรอื มีต�าแหน่งว่างลง  
    และ/หรอื แต่งต้ังเพ่ิม รวมถึงกล่ันกรองและตรวจสอบรายชื่อผูท่ี้จะเสนอชื่อเปน็กรรมการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    ว่าไม่ได้เป็นผู้ท่ีถูกขึ้นบัญชดี�าหรอืถอดถอนจากบัญชรีายชื่อท่ีหน่วยงานเหล่านี้จดัท�าขึ้น

   1.5) จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ เพ่ือพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ 
    ของบรษัิทฯ บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ กฎเกณฑ์หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ

   1.6) ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
    ประธานอ�านวยการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บรหิารระดับสูง เพ่ือเสนอต่อ 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิททราบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

   1.7) จดัท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพ่ือเตรยีมความพรอ้มใหม้ผีูสื้บทอดงานในกรณท่ีีประธานอ�านวยการ  
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือไม่สามารถ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีได้ เพ่ือใหก้ารบรหิารงานของบรษัิทฯ สามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

   1.8) ด�าเนนิการอ่ืนใดท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท เก่ียวกับการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย
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  2) การก�าหนดค่าตอบแทน

   2.1) ก�าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  
    ประธานอ�านวยการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏิบติัการ และผูบ้รหิารระดับสูง ตลอดจนทบทวน 
    ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือ 
    ขออนุมัติ แล้วแต่กรณี

   2.2) ก�าหนดค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสม ท้ังท่ีเป็นตัวเงนิและมิใช่ตัวเงนิเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นการ 
    ตอบแทนและเพ่ือจูงใจบุคคลท่ีช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลส�าเร็จ โดยให้พิจารณาความเหมาะสม 
    กับภาระหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ และแนวปฏิบัติท่ีบรษัิทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันใชอ้ยู่ รวมถึงผลประกอบการ 
    ของบรษัิทฯ ด้วย เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือขออนุมัติ

   2.3) รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงตามข้อก�าหนด 
    ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยเปดิเผยไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี 
    ของบรษัิทฯ

   2.4) ก�าหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงนิเดือนประจ�าปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิทฯ

   2.5) พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทฯ จะท�าการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
    ระดับสูง และ/หรอื บรษัิทย่อย ในจ�านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธท้ัิงหมดในแต่ละคราว  
    ซึ่งรวมถึงการก�าหนดรายชื่อและจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธใิหแ้ก่กรรมการและพนักงานท่ีได้รับจดัสรรเกินกว่า 
    รอ้ยละ 5 ดังกล่าวด้วย ท้ังนี ้ภายใต้ขอ้กฎหมาย ประกาศ และขอ้บงัคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องดังกล่าวก�าหนดไว้

   2.6) พิจารณาและก�าหนดโครงสรา้งเงนิเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ของบรษัิทฯ

   2.7) ด�าเนนิการอ่ืนใดท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท เก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท 
    มอบหมาย

(3) คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR)

  คณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) ได้รบัแต่งต้ังจากคณะกรรมการบรษัิท 
  และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ CSR โดยต�าแหน่งและ 
  กรรมการอ่ืน ๆ  อีกจ�านวนไมน้่อยกว่า 2 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบรษัิท พนกังาน ท่ีปรกึษาอิสระ หรอืผู้เชีย่วชาญ 
  ภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

  รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  1. นายเศรษฐา ทวีสิน  ประธานกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
  2. นายพรทัต อมตวิวัฒน์ กรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (กรรมการอิสระ)
  3. นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ กรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

  ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

  1) พิจารณากล่ันกรองกิจกรรมและนโยบายเพ่ือสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อมของบรษัิทฯ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท

  2) พิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบกลยุทธแ์ละกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CSR  
   ของบรษัิทฯ

  3) พิจารณากล่ันกรองแผนงานและงบประมาณประจ�าปสี�าหรบัการด�าเนนิการด้าน CSR เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 

  4) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินการด้าน CSR และประเมนิผลส�าเรจ็รวมท้ังคณุภาพของโครงการ CSR 

  5) ส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการบรษัิทและพนักงานมีส่วนรว่มในการด�าเนินการด้าน CSR 

90



  6) พิจารณาแต่งต้ังคณะท�างาน เพ่ือท�าหน้าท่ีสนับสนุนงานด้าน CSR 

  7) ด�าเนินการอ่ืนใดท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท เก่ียวกับการด�าเนินงานด้าน CSR ของบรษัิทฯ

(4) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ป ี
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

  1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจรยิวัฒน์   ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  (กรรมการอิสระ)
  2. นายศุภนิจ จยัวัฒน์   กรรมการบรหิารความเส่ียง   (กรรมการอิสระ)
  3. นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์   กรรมการบรหิารความเส่ียง   (กรรมการอิสระ)
  4. นายวันจกัร ์บุรณศิร ิ   กรรมการบรหิารความเส่ียง
  5. นายอุทัย อุทัยแสงสุข   กรรมการบรหิารความเส่ียง

  ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

  1) ก�าหนดกลยุทธ ์นโยบาย และกรอบการบรหิารความเส่ียง รวมท้ังระบบการบรหิารจดัการความเส่ียง ตลอดจนก�าหนด 
   มาตรฐานของการบรหิารจดัการความเส่ียง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษัิทฯ

  2) รบัทราบและใหข้้อเสนอแนะต่อทิศทางการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทฯ

  3) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห ์และทบทวนแผนการปฏิบติัตามกรอบการบรหิารความเส่ียงอยา่งสม�าเสมอ เพ่ือตอบสนอง 
   การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

  4) สอบทาน เสนอแนะ เพ่ือลดและจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรบัได้

  5) ก�ากับดูแลใหม้ั่นใจว่ามาตรการบริหารความเส่ียงได้มีการน�าไปส่ือสารและปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร รวมท้ังส่งเสริมและ 
   สนับสนุนใหม้ีการรายงานความเส่ียงอย่างทันเวลาและเหมาะสม 

  6) ประสานงานและแลกเปล่ียนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรในเรื่องท่ี 
   เก่ียวกับความเส่ียงท่ีส�าคัญ 

  7) ด�าเนินการอ่ืนใดท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกับการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทฯ

(5) คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ

  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  
  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

  1. นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์  ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  (กรรมการอิสระ)
  2. นายวิชญา จาติกวณิช  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  3. นายพรทัต อมตวิวัฒน์  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ   (กรรมการอิสระ)
  4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข  กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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  ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

  1) ก�าหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงข้อก�าหนดท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณ 
   ในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือน�าหลักการดังกล่าวไปใช้ในการก�าหนดระเบียบ 
   ปฏิบัติของบรษัิทฯ ใหส้อดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ

  2) ก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมใหค้วามเหน็ในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข 
   ปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

  3) สอบทาน ส่งเสรมิ และสนับสนุนใหบุ้คลากรทุกระดับของบรษัิทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

  4) ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม�าเสมอ เพ่ือใหส้อดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
   ท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล เพ่ือน�าเสนอ และแนะน�าต่อคณะกรรมการบรษัิท

  5) ติดตามผลการด�าเนินงานเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท

  6) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการมีอ�านาจเชิญผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ท่ีเหน็สมควรเข้าร่วมประชุม หรือใหช้ี้แจงในเรื่องท่ี 
   เก่ียวข้องได้

  7) ด�าเนินการอ่ืนใดท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท 
   มอบหมาย

(6) คณะกรรมการลงทุน

  คณะกรรมการลงทุน ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยเลือกจาก 
  คณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิารระดับสูงของบรษัิทฯ หรอืท่ีปรกึษาอิสระ 

  ท้ังนี้ เฉพาะแต่กรรมการลงทุนในล�าดับท่ี 1 - 5 เท่านั้นท่ีมีสถานะเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ด้วย ส�าหรบักรรมการลงทุน 
  ในล�าดับท่ี 6 - 7 มิได้มีฐานะเป็นกรรมการของบรษัิทฯ แต่อย่างใด

  รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

  1. นายอภิชาติ จูตระกูล   ประธานกรรมการลงทุน
  2. นายเศรษฐา ทวีสิน   รองประธานกรรมการลงทุน
  3. นายวันจกัร ์บุรณศิร ิ   กรรมการลงทุน 
  4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข   กรรมการลงทุน
  5. นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ   กรรมการลงทุน
  6. นายสมัชชา พรหมศิร ิ   กรรมการลงทุน
  7. นางสาววรางคณา อัครสถาพร  กรรมการลงทุน

  โดยมีการแต่งต้ัง นายธีรนันท์ ศรีหงส์ เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการลงทุน ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุม 
  คณะกรรมการลงทุน แต่ไม่มีสิทธอิอกเสียงในท่ีประชุมแต่ประการใด

  ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

  1) ท�าหน้าท่ีพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวกับการลงทุนของบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยมีอ�านาจอนุมัติ 
   การลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศในกิจการท่ีมีศักยภาพเติบโตสูง (เชน่ Start-up Business) และ/หรอื กิจการ 
   ร่วมลงทุน (Venture Capital) ท่ีประกอบธุรกิจ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการใหบ้ริการ 
   ด้านอสังหารมิทรพัย ์(Property Service Technologies) รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการดังกล่าว ภายใต้วงเงนิ 
   งบประมาณ ซึ่งได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืบุคคลท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  
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  2) ใหค้�าปรกึษาและเสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบรษัิทในเรื่องเก่ียวกับการลงทุน

  3) ติดตามและประเมนิผลการด�าเนินงานตามกลยุทธอ์งค์กร โดยค�านงึถึงธุรกิจท่ีมอียูใ่นปจัจุบนั ขอ้จ�ากัด ความหลากหลาย  
   และความสามารถในการขยายธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และแนวนโยบายของ 
   คณะกรรมการบรษัิท

  4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลโครงการท่ีได้รบัอนุมติัใหเ้ขา้ลงทนุ ตลอดจนรายงานผลความคืบหน้าของการลงทนุ 
   ต่อคณะกรรมการบรษัิท

  5) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย รวมถึงการอนุมติัการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ 
   การลงทุน ตามขอบเขตอ�านาจท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้ใหไ้ว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม�าเสมอ

  6) คณะกรรมการลงทุนมีอ�านาจเชญิผู้ท่ีเก่ียวข้องหรอืผู้ท่ีเหน็สมควรเข้ารว่มประชุม หรอืใหช้ีแ้จงในเรื่องท่ีเก่ียวข้องได้

(7) คณะกรรมการบรหิาร

  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหารเพ่ือท�าหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัทฯ ตามท่ี 
  คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย โดยเลือกจากผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯ  หรอืท่ีปรกึษาอิสระ  แต่มไิด้มฐีานะเปน็กรรมการบรษัิท 
  แต่อย่างใด (เว้นแต่กรรมการบรหิารในล�าดับท่ี 1 - 4 เท่านั้นท่ีมีสถานะเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ด้วย)

  รายชื่อและต�าแหน่งคณะกรรมการบรหิาร ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

  1. นายอภิชาติ จูตระกูล   ประธานกรรมการบรหิาร 
  2. นายเศรษฐา ทวีสิน   รองประธานกรรมการบรหิาร
  3. นายวันจกัร ์บุรณศิร ิ   กรรมการบรหิาร  
  4. นายอุทัย อุทัยแสงสุข   กรรมการบรหิาร
  5. นายฒาลิน เอ่ียมฐติิวัฒน์   กรรมการบรหิาร  
  6. นายนพพร บุญถนอม   กรรมการบรหิาร
  7. นางสาววรางคณา อัครสถาพร  กรรมการบรหิาร
  8. นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชยั  กรรมการบรหิาร

 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร

 1)  ท�าหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก 
   คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการก�าหนดแผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ ์ โครงสร้างองค์กร และการบริหารงานหลัก 
   ในการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และรายละเอียดของแผนการใชจ้า่ยงบประมาณใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพสอดคล้อง 
   กับสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน ภายใต้นโยบายและงบประมาณดังกล่าว ตลอดจนตรวจสอบติดตาม 
   ผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ท่ีก�าหนด ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีได้รบัอนุมัติไว้

 2) ด�าเนินกิจการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ในเรื่องต่าง ๆ  
   ตามขอบอ�านาจท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้ใหไ้ว้ ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างสม�าเสมอ

 3) กล่ันกรองเรื่องใด ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือขอบอ�านาจของตนเพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท

 ท้ังน้ี การอนุมัติด�าเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบอ�านาจท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ใหไ้ว้ จะต้องไม่มีลักษณะ 
 เป็นการอนุมัติรายการท่ีท�าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร  
 กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
 และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ) ท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ  
 ท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป เชน่ การซื้อขายสินค้า บรกิาร หรอืผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์  
 และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้อนุมัติไว้ชดัเจนแล้ว
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สรุปการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(ข้อมูลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อกรรมการ
คณะ

กรรมการ
บรษัิท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

ความ
รบัผิดชอบ
ต่อสังคม 

ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม

คณะ
กรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ 

บรหิาร  
ความเส่ียง

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดแูล

กิจการ

คณะ
กรรมการ  

ลงทุน

คณะ
กรรมการ  

บรหิาร

1 นายอภิชาติ  จูตระกูล(1) C - - - - - C C

2 นายเจษฎาวัฒน์  เพรยีบจรยิวัฒน์ M C - C C - - -

3 นายเศรษฐา  ทวีสิน M - C - - - M M

4 นายวันจกัร ์ บุรณศิริ M - - - M - M M

5 นายธงชยั  จริอลงกรณ์ M - - - - - - -

6 นายพรทัต  อมตวิวัฒน์ M - M M - M - -

7 นายศุภนิจ    จยัวัฒน์ M M - - M - - -

8 นายกิตติชยั   รกัตะกนิษฐ์ M M - M M C - -

9 นายวิชญา  จาติกวณิช M - - - - M - -

10 นายอุทัย อุทัยแสงสุข M - - - M M M M

11 นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ M - M - - - - -

หมายเหตุ :    C  หมายถึง ประธาน
    M  หมายถึง กรรมการ

     (1) นายอภิชาติ จูตระกูล ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระ ตามมติ 
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562
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สรุปการเข้ารว่มประชุมในปี 2562 ของคณะกรรมการบรษัิท

ในรอบปี 2562 มีรายละเอียดการเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

การเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการในปี 2562

คณะ 
กรรมการ 

บรษัิท

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะ 
กรรมการ 

ความ
รบัผิดชอบ 
ต่อสังคม 

ชุมชน 
และ

ส่ิงแวดล้อม

คณะ 
กรรมการ 
สรรหาและ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

คณะ 
กรรมการ 

บรหิาร 
ความเส่ียง

คณะ 
กรรมการ 
ก�ากับดแูล 

กิจการ

คณะ 
กรรมการ 

ลงทุน

1 นายโกวิทย์ โปษยานนท์(1) 5/5 - - - - - -

2 นายอภิชาติ จูตระกูล 15/15 - - - - - 5/5

3 นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจรยิวัฒน์ 15/15 4/4 - 3/3 2/2 - -

4 นายเศรษฐา ทวีสิน 13/15 - 3/4 - - - 4/5

5 นายวันจกัร์ บุรณศิริ 14/15 - - - 2/2 - 5/5

6 นายธงชยั จริอลงกรณ์ 13/15 - - - - - -

7 นายพรทัต อมตวิวัฒน์ 14/15 - 4/4 3/3 - 2/2 -

8 นายศุภนิจ จยัวัฒน์ 14/15 4/4 - - 2/2 - -

9 นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์ 14/15 4/4 - 3/3 2/2 2/2 -

10 นายวิชญา จาติกวณิช 14/15 - - - - 2/2 -

11 นายอุทัย อุทัยแสงสุข 13/15 - - - 2/2 2/2 5/5

12 นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ 13/15 - 4/4 - - - 5/5

หมายเหตุ : (1) นายโกวิทย์  โปษยานนท์ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระ ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562

ผู้บรหิาร

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามรายชื่อท่ีปรากฏในแผนผังองค์กรของบริษัทฯ และตามนิยามในประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ดังนี้

รายชื่ อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอ�านวยการ

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จดัการใหญ่

นายวันจกัร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกิจ

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ
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รายชื่ อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

นายฒาลิน เอ่ียมฐิติวัฒน์ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโสฝ่ายบัญชี

นายเมธา อังวัฒนพานิช รองกรรมการผู้จดัการอาวุโสฝ่ายสรรหาท่ีดิน วิจยัและพัฒนาธุรกิจ

นายนพพร  บุญถนอม ประธานท่ีปรึกษาอาวุโสส�านักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์

นายสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ

นายทัศนิน มหาอ�ามาตยาธบิดี รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพและสนับสนุนโครงการ

นายภมูิภักด์ิ จุลมณีโชติ Chief of Staff

นายทวิชา    ตระกูลยิ่งยง Chief Technology Officer

นายนพปฎล      พหลโยธนิ Chief Creative Officer

นายวรเดช  ทิมชาติทอง รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบัญช ี

นายปิติ  จารุก�าจร รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง และบริหารกลยุทธโ์ครงการ

นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ

นางสาวศริยา  ทวีแสง Chief Organisation Excellence Officer

หมายเหตุ   -  ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แสดงไว้ใน “รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

เลขานุการบรษัิท    

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งต้ัง นายนพพร บุญถนอม ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลนับแต่วันท่ี 
13 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
พร้อมท้ังท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมไปถึงรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
และการประชุมผู้ถือหุ้น ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ  
มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามข้อก�าหนดของ
หน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง
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ท้ังนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบรษัิท มีดังนี้

(ข้อมูลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อ - นามสกุล                       นายนพพร บุญถนอม

ต�าแหน่ง เลขานุการบรษัิท

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา      ปรญิญาโท (นิติศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบรษัิท        หลักสูตร Corporate Secretary Development Programme 
จดัโดยสมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

สัดส่วนการถือหุน้ รอ้ยละ 0.07 (นับรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร      

- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน 2548 - ปัจจุบัน
ประธานท่ีปรกึษาอาวุโสส�านักกฎหมายและรฐักิจสัมพันธ์
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย โดยน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบ และน�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือ 
ขออนุมัติเป็นประจ�าทุกปี โดยแบ่งค่าตอบแทนออกเป็น 2 ส่วน คือ

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ

  ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนพิเศษส�าหรับกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร  
  (Non-executive Director) เงนิเดือนส�าหรบักรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

97



  ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลท่ีได้รบัในฐานะกรรมการบรษัิท ในปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อ

เบีย้ประชมุ
ค่า

ตอบแทน
พิเศษ

เงนิเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้ประชมุ เบีย้ประชมุ เบีย้ประชมุ

รวม

กรรมการ
บรษัิท

กรรมการ
ท่ีมไิด้เปน็ผู้

บรหิาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ความรบั
ผดิชอบ

ต่อสังคม 
ชมุชน และ

ส่ิงแวดล้อม

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการ 
บรหิาร 

ความเส่ียง

กรรมการ
ก�ากับดแูล

กิจการ

(บาท / ปี)

1 นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 100,000 1,000,000  -  -  -  -  - 1,100,000 

2 นายอภิชาติ จูตระกูล 300,000  -  -  -  -  -  - 300,000 

3 นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจรยิวัฒน์ 300,000 800,000 600,000  - 40,000 40,000  - 1,780,000 

4 นายเศรษฐา ทวีสิน 300,000  -  - 80,000  -  -  - 380,000

5 นายวันจกัร์ บุรณศิริ 300,000  -  -  -  - 40,000  - 340,000

6 นายธงชยั จริอลงกรณ์ 300,000 800,000  -  -  -  -  - 1,100,000

7 นายพรทัต อมตวิวัฒน์ 300,000 800,000  - 80,000 40,000  - 40,000 1,260,000

8 นายศุภนิจ จยัวัฒน์ 300,000 800,000 360,000  -  - 40,000  - 1,500,000

9 นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์ 300,000 800,000 360,000  - 40,000 40,000 40,000 1,580,000

10 นายวิชญา จาติกวณิช 300,000 800,000  -  -  -  - 40,000 1,140,000

11 นายอุทัย อุทัยแสงสุข 300,000  -  -  -  - 40,000 40,000 380,000

12 นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ 300,000  -  - 80,000  -  -  - 380,000

Total 11,240,000

  ค่าตอบแทนผู้บรหิาร

  ในรอบปี 2562 บรษัิทฯ ได้บันทึกค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงนิเดือนและโบนัสใหกั้บผู้บรหิาร จ�านวน 16 ราย รวมท้ังส้ิน  
  213.86 ล้านบาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน

  · โครงการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซื้อหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษัิทฯ และ 
   บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ (โครงการ ESOP)

   บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการและ 
   พนักงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ (โครงการ ESOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใหก้รรมการและพนักงาน 
   มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อีกท้ังเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงานใน 
   การปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้  เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถและ 
   มีประสิทธภิาพในการท�างานกับบรษัิทฯ ในระยะยาว ท้ังนี้ ณ ส้ินปี 2562 มีโครงการ ESOP สรุปได้ดังนี้
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รายละเอียดโครงการ ESOP # 7

จ�านวนท่ีเสนอขาย 300,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขาย 0 บาท

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันท่ีออกใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ (ต้ังแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธใินวันท่ี 
1 กันยายน 2558 จนถึงวันครบก�าหนดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธใินวันท่ี 31 สิงหาคม 2563)

อัตราการใชสิ้ทธ ิ ใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ1 หน่วย มีสิทธซิื้อหุน้สามัญได้ 1 หุน้

ราคาใชสิ้ทธิ 2.50 บาทต่อหุน้

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธสิามารถใชสิ้ทธไิด้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกเดือนปฏิทินตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ปีท่ี 1 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธสิามารถใชสิ้ทธซิื้อหุน้สามัญได้ในจ�านวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�าคัญแสดงสิทธท้ัิงหมด 
 ท่ีแต่ละคนได้รบัจดัสรรจากบรษัิทฯ 

 ท้ังนี้ หากมีใบส�าคัญแสดงสิทธคิงเหลือท่ียังใชสิ้ทธไิม่ครบตามจ�านวนท่ีสามารถใชสิ้ทธไิด้ในปีท่ี 1 อยู่เท่าใด ใหส้ามารถ 
 น�าไปใชสิ้ทธไิด้ในปีถัด ๆ ไปจนส้ินสุดระยะเวลาการใชสิ้ทธติามโครงการ

ปีท่ี 2 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธสิามารถใชสิ้ทธซิื้อหุน้สามัญได้ในจ�านวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�าคัญแสดงสิทธท้ัิงหมด 
 ท่ีแต่ละคนได้รบัจดัสรรจากบรษัิทฯ

 ท้ังนี้ หากมีใบส�าคัญแสดงสิทธคิงเหลือท่ียังใชสิ้ทธไิม่ครบตามจ�านวนท่ีสามารถใชสิ้ทธไิด้ในปีท่ี 2 อยู่เท่าใด ใหส้ามารถ 
 น�าไปใชสิ้ทธไิด้ในปีถัด ๆ ไปจนส้ินสุดระยะเวลาการใชสิ้ทธติามโครงการ

ปีท่ี 3 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธสิามารถใชสิ้ทธซิื้อหุน้สามัญได้ในจ�านวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�าคัญแสดงสิทธท้ัิงหมด 
 ท่ีแต่ละคนได้รบัจดัสรรจากบรษัิทฯ 

 ท้ังนี้ หากมีใบส�าคัญแสดงสิทธคิงเหลือท่ียังใชสิ้ทธไิม่ครบตามจ�านวนท่ีสามารถใชสิ้ทธไิด้ในปีท่ี 3 อยู่เท่าใด ใหส้ามารถ 
 น�าไปใชสิ้ทธไิด้ในปีถัด ๆ ไปจนส้ินสุดระยะเวลาการใชสิ้ทธติามโครงการ

ปีท่ี 4 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธสิามารถใชสิ้ทธซิื้อหุน้สามัญได้ในจ�านวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�าคัญแสดงสิทธท้ัิงหมด 
 ท่ีแต่ละคนได้รบัจดัสรรจากบรษัิทฯ 

 ท้ังนี้ หากมีใบส�าคัญแสดงสิทธคิงเหลือท่ียังใชสิ้ทธไิม่ครบตามจ�านวนท่ีสามารถใชสิ้ทธไิด้ในปีท่ี 4 อยู่เท่าใด ใหส้ามารถ 
 น�าไปใชสิ้ทธไิด้ในปีถัด ๆ ไปจนส้ินสุดระยะเวลาการใชสิ้ทธติามโครงการ

ปีท่ี 5 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธสิามารถใชสิ้ทธซิื้อหุน้สามัญได้ในจ�านวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส�าคัญแสดงสิทธท้ัิงหมด 
 ท่ีแต่ละคนได้รบัจดัสรรจากบรษัิทฯ     

   ท้ังนี้ ไม่มีกรรมการรายใดของบรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) ท่ีได้รบัจดัสรรใบส�าคัญแสดงสิทธ ิESOP # 7 และไม่ม ี
   ผู้บรหิาร/พนักงานรายใดท่ีได้รบัจดัสรรใบส�าคัญแสดงสิทธ ิESOP # 7 เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของโครงการ

  · เงนิสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชพี

   บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้แก่กรรมการ ยกเว้นในส่วนของกรรมการและผู้บริหาร 
   ท่ีมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ ด้วย โดยในรอบปี 2562 บริษัทฯ ได้บันทึกเงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 
   ส�าหรบับุคคลดังกล่าว รวม 16 ราย รวมท้ังส้ิน 8.45 ล้านบาท
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บุคลากร

บรษัิทฯ มีพนักงานท้ังหมด 1,870 คน (เฉพาะบรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562) โดยในปี 2562 
บริษัทฯ ได้บันทึกผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน จ�านวนท้ังส้ิน 1,621.88 ล้านบาท ได้แก่ เงนิเดือน โบนัส และเงนิสมทบกองทุน
ส�ารองเล้ียงชพี เป็นต้น

จ�านวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังน้ี

1. ส�านักบรหิาร 9 คน

2. สายงานปฏิบัติการ 3 คน

3. ส�านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ 25 คน

4. ฝ่ายบัญชี 52 คน

5. ฝ่ายบรหิารสินทรพัย์ 61 คน

6. ฝ่ายพัฒนาความเชีย่วชาญในธุรกิจ 8 คน

7. ฝ่ายครเีอทีฟ 7 คน

8. ฝ่ายการตลาดองค์กร 84 คน

9. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 63 คน

10. ฝ่ายบรหิารงานบรกิารลูกค้า 26 คน

11. สายงานกฎหมาย เลขานุการบรษัิท และรฐักิจสัมพันธ์ 73 คน

12. สายงานการเงนิและพัฒนาธุรกิจใหม่ 24 คน

13. ฝ่ายโกลบอลแบรนด์ด้ิง 3 คน

14. ฝ่ายโฮมแครแ์นวราบ 86 คน

15. ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์และบรหิารส�านักงาน 88 คน

16. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 38 คน

17. ฝ่ายสรรหาท่ีดิน วิจยัและพัฒนาธุรกิจ 18 คน

18. ฝ่ายบรหิารธุรกิจใหม่ 17 คน

19. สายงานบรหิารองค์กร 69 คน

20. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 16 คน

21. สายงานพัฒนาโครงการแนวสูง 209 คน

22. สายงานพัฒนาโครงการแนวราบ 765 คน

23. ฝ่ายบรหิารอาคารท่ีพักอาศัย (บ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์) 24 คน

24. ฝ่ายจดัซื้อส่วนโครงการ 23 คน

25. ฝ่ายพัฒนากลยุทธพ์ลัสและทัช 6 คน

26. ฝ่ายควบคุมคุณภาพและสนับสนุนโครงการ 47 คน

27. ฝ่ายประมาณราคา 22 คน

28. ฝ่ายบรหิารกลยุทธโ์ครงการ 4 คน
 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

แสนสิริเชื่อว่ารากฐานส�าคัญท่ีจะท�าใหอ้งค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือ ทรัพยากรบุคคล ดังนั้น แสนสิริจึงพัฒนากลยุทธ์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกกระบวนการ ต้ังแต่การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาพนักงาน การพัฒนาภาวะผู้น�า และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร เพ่ือให้พนักงานท�างานกับ 

100



แสนสิริอย่างมีความสุขและก่อให้เกิดประสิทธิผลจากการท�างาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างาน และ 
น�าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานมาวิเคราะห์เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี  
มีรายละเอียดท่ีส�าคัญในด้านต่าง ๆ ดังน้ี

1. ภาพลักษณ์และกระบวนการสรรหาคัดเลือก (Branding and Recruitment) 

 แสนสิริตระหนักดีว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นปัจจยัส�าคัญสู่ความส�าเร็จอย่างหน่ึงขององค์กร เนื่องจากสามารถชว่ย 
 ดึงดูดพนักงานใหม่และรักษาพนักงานใหอ้ยู่กับองค์กร ในการนี้ แสนสิริจึงมีการออกแคมเปญเพ่ือท�าการส่ือสารไปยัง 
 กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นทางเลือกใหกั้บบุคคลท่ีสนใจ ซึ่งแคมเปญท่ีประชาสัมพันธดั์งกล่าว จะส่ือสารถึงนโยบายในการพัฒนา 
 ทรพัยากรบุคคล วัฒนธรรมขององค์กร และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างชดัเจน

 · โครงการน�าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร (Employer Branding) ประชาสัมพันธข์้อมูลและน�าเสนอภาพลักษณ์ท่ีดีของ 
  องค์กร รวมท้ังส่ือสารถึงนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล เชน่ วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศในการท�างาน เพ่ือให ้
  กลุ่มเป้าหมายได้รบัทราบข้อมูลผ่านหลายชอ่งทาง อาทิ Career Roadshow การรว่มงาน Job Fair ซึ่งการประชาสัมพันธ ์
  ด�าเนนิการท้ังในระดับประเทศ ระดับจงัหวัด และระดับสถาบนัการศึกษา เพ่ือใหม้ั่นใจว่าผูท่ี้สนใจสมคัรเขา้รว่มงานกับองค์กร  
  มีการรบัรูเ้ก่ียวกับองค์กรด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง ซึ่งจะชว่ยดึงดูดใหผู้้ท่ีมีเป้าหมายเดียวกันกับองค์กร พรอ้มท่ีจะเข้ามาเป็น 
  ส่วนหนึ่งของแสนสิร ิ 

 · โครงการทวิภาคี การท�าโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษามีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศของ 
  การท�างานจริง โดยมีคณาจารย์และพนักงานแสนสิริเป็นผู้ดูแล ให้ค�าปรึกษา นิสิต/นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง 
  จากการได้เข้ามาท�างานในสถานท่ีจริง ในขณะเดียวกันสามารถช่วยเพ่ิมโอกาสในการสรรหากลุ่มคนท่ีมีศักยภาพสูง  
  (High Calibre) เข้ามารว่มงานกับแสนสิร ิ

2. การบริหารผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัลและการชื่นชมพนักงาน (Performance Management  
 and Reward and Recognition)

 แสนสิรพัิฒนาระบบการบรหิารผลการปฏิบติังานแบบองค์รวม ต้ังแต่การก�าหนดเปา้หมายผา่นระบบดัชนชีีวั้ดผลการด�าเนนิงาน  
 (KPI: Key Performance Indicator) เพ่ือใหก้ารประเมนิผลการปฏิบติังานมคีวามยุติธรรม ชดัเจน เปน็ท่ียอมรบั การประเมนิผล 
 ย้อนกลับระหว่างการท�างานในแต่ละปี (Performance Review) ซึ่งท�าให้พนักงานสามารถพัฒนาผลงานของตนเอง 
 ได้ในชว่งก่อนท่ีจะถึงการประเมินผลงานประจ�าปี การใหข้้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือใหพ้นักงานได้ทราบจุดท่ีตนเอง 
 ต้องพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่ต�าแหน่งท่ีสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานต่อไป นอกจาก 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินด้วยผลงานตามตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานแล้ว การประเมินพฤติกรรมของ 
 พนักงานนับเป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญเช่นกัน โดยทางบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการเพ่ือส่งเสริมการบริหาร 
 ผลการปฏิบัติงาน อาทิ

 · การจดัท�าระบบการประเมินผลงานพนักงานโดยใชร้ะบบตัวชีวั้ดผลการด�าเนินงาน (KPI: Key Performance Indicator)  
  เพ่ือให้การประเมินผลงานเป็นไปอย่างยุติธรรม มีความโปร่งใส ชัดเจน เกิดการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้างานและ 
  ผู้ปฏิบัติงาน มีการจดัท�าคู่มือท่ีชว่ยชีแ้นะแนวทาง ท�าใหก้ารประเมินผลของพนักงานมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

 · การมอบของท่ีระลึกแก่ผู้ท่ีได้รบัการปรบัต�าแหน่งโดยผู้บรหิารระดับสูง เพ่ือยกย่องและชื่นชมพนักงาน รวมท้ังมีกิจกรรม 
  ใหเ้พ่ือนพนักงานในองค์กรได้ร่วมแสดงความยินดี ด้วยวิธกีารส่งข้อความผ่าน E-Card และ Online Board เพ่ือเป็น 
  การสรา้งขวัญและก�าลังใจแก่พนักงานอีกทางหนึ่ง

 · การส�ารวจผลตอบแทน (Salary Survey) การส�ารวจและปรบัปรุงโครงสรา้งเงนิเดือนขององค์กร (Salary Structure)  
  ใหม้ีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และเป็นไปอย่างยุติธรรม เพ่ือใหม้ั่นใจว่าผลตอบแทนและ 
  โครงสรา้งเงนิเดือนขององค์กร สามารถแข่งขันกับตลาดในกลุ่มอสังหารมิทรพัย์ได้

 · การสรา้งวัฒนธรรมองค์กร (Way of Working) ใหพ้นักงานมคีวามภาคภมูใิจในการเป็นพนักงานขององค์กร ตระหนักถึง 
  ความส�าคัญของลูกค้า การใส่ใจคุณภาพของสินค้าและการบริการทุกขั้นตอน การค�านึงถึงผลลัพธ์ในการท�างาน  
  การคิดส่ิงใหม่ การมุ่งสู่เป้าหมาย อีกท้ังยังใหค้วามส�าคัญในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์กรด้วย
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 · โครงการสรา้งแบรนด์ภายในอย่างใส่ใจคนของแบรนด์ (Employee Branding) เป็นโครงการท่ีใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ 
  ตระหนักต่อพนักงานในความส�าคัญของการเป็นตัวแทนขององค์กร (Brand Ambassador) โดยเสรมิสรา้งบุคลิกลักษณะ 
  ของพนักงานใหม้ีความโดดเด่นเฉพาะ (Good Looking and Good Personality) สามารถสรา้งความประทับใจใหลู้กค้า 
  และสรา้งสรรค์การบรกิารท่ีเป็นเลิศ

3. การพัฒนาพนักงาน (People Development)

 เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน แสนสิริให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความ 
 สามารถของพนักงานในทุกด้าน ส�าหรับพนักงานทุกระดับ และทุกช่วงเวลาการท�างาน ต้ังแต่การพัฒนาพนักงาน 
 ให้มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร การพัฒนาความรู้และทักษะในการท�างานหรือบริหารงานได้ 
 อย่างมืออาชพี และการพัฒนาทักษะความรูใ้หม่ ๆ เพ่ือใหพ้นักงานทุกคนก้าวทันต่อความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง และ 
 มีความพร้อมในการตอบโจทย์ธุรกิจท่ีท้าทาย ท้ังในปัจจุบันและอนาคต และร่วมเติบโตไปกับองค์กร นอกเหนือจากการ 
 พัฒนาพนักงานภายในองค์กรแล้ว แสนสิริยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนากลุ่มเยาวชนในประเทศ โดยใช้ความรู้ของ 
 พนกังานขององค์กร ซึ่งมคีวามเชีย่วชาญในการพัฒนาอสังหารมิทรพัย ์การออกแบบ การตลาด การบรหิารจดัการท่ีอยูอ่าศัย  
 เพ่ือถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณต่์อกลุ่มนสิิต/นักศึกษา อันเปน็ก�าลังส�าคัญของชาติในอนาคตผา่นการท�าโครงการต่าง ๆ   
 รว่มกับสถาบันการศึกษา ท้ังน้ี ในปีท่ีผ่านมามีการด�าเนินการ ดังนี้

 โครงการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร

 · โครงการสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Management): มีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และด�าเนินการ 
  ประเมินความพร้อมของ Successors ผ่าน Assessment Centres เพ่ือดูความพร้อมของแต่ละคนในการสืบทอด 
  ต�าแหน่งในอนาคต และจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละคน เพ่ือให้ธุรกิจขององค์กร 
  ด�าเนินต่อไปได้ในระยะยาว รวมถึงรองรบักับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงได้อย่างทันท่วงที

 · โครงการพัฒนาทางเดินสายอาชพี (Career Management & Development Programme): เพ่ือใหพ้นักงานสามารถ 
  เติบโตในสายงานหรอืขา้มสายงาน จงึมกีารจดัท�า Functional Competency หรอืสมรรถนะด้านการท�างานเพ่ือใหพ้นกังาน 
  ทราบถึงชอ่งทางในการย้ายสายงาน รวมถึงความสามารถและทักษะท่ีต้องพัฒนา

 · โครงการเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (Development Roadmap): เป็นการจดัท�าแผนพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 
  ในแต่ละต�าแหน่ง (Training Roadmap) เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการท�างานของพนักงาน ใหส้ามารถท�างานได้ตามความ 
  คาดหวังของแต่ละต�าแหน่งงาน

 · โครงการพัฒนาผู้น�า (Leadership Development): เพ่ือใหม้ั่นใจว่าองค์กรจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จงึมีการ 
  จดัโปรแกรมการพัฒนาผู้บรหิารแต่ละระดับ (Leadership Pipeline) รวมถึงโปรแกรมการพัฒนาพนกังานท่ีได้รบัการเล่ือน 
  ต�าแหน่ง (New to Role Programme) เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้บริหารในองค์กรท้ังในด้านธุรกิจและการบริหาร 
  จดัการบุคลากร

 · โครงการ Onboarding Programme: เป็นโครงการท่ีจดัท�าขึ้นเพ่ือดูแลพนักงานใหม่เป็นระยะเวลา 4 เดือน นับต้ังแต่วัน 
  เริม่งานจนส้ินสุดระยะทดลองงาน โดยพนักงานใหม่จะได้รบัการดูแลจากพ่ีเล้ียงและทีมงาน ท้ังในเรื่องงานและเรื่องอ่ืน ๆ   
  เพ่ือใหพ้นักงานได้รบัความรูใ้นการท�างาน เสรมิสรา้งทักษะ และมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ท้ังยังจดัใหม้ ี
  การติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย

 · โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ: เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสใหพ้นักงานท่ีจ�าเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการท�างาน  
  ได้เข้ารับการอบรมภาษาจากสถาบันภายนอกท่ีมีชื่อเสียงและได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุน 
  ในเรื่องค่าใชจ้า่ยท้ังหมด จนถึงระดับการเรยีนท่ีก�าหนดไว้ เพ่ือใหส้ามารถใชใ้นการปฏิบัติงานได้

 · โครงการสัมมนา ดูงานนอกสถานท่ี: แสนสิริเชื่อว่าการพัฒนาพนักงานไม่จ�ากัดอยู่เพียงแค่การเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน  
  หรอืการสอนงานภายในองค์กร ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู ้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ จงึจดัใหม้ีการสัมมนาและ 
  ดูงานนอกสถานท่ี รวมถึงการดูงานต่างประเทศ
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 · โครงการบริหารองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management): เป็นโครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้
  ของพนักงาน โดยมีองค์ความรู้ต่าง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอกท่ีจดัเก็บรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง 
  แหง่การเรยีนรูข้องพนักงาน โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา ผ่านระบบ Siriintranet  

 โครงการพัฒนาเยาวชนของประเทศ

 · โครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship): เพ่ือเปิดโอกาสใหน้ิสิต/นักศึกษาได้เขา้มาฝึกงานในสถานท่ีท�างานจรงิขององค์กร  
  โดยมีพนักงานผู้เชีย่วชาญของแสนสิรเิป็นพ่ีเล้ียงในการดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกงาน มีการปฐมนิเทศ และการดูงาน 
  นอกสถานท่ีให้กับนักศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการท�างานให้แก่นิสิต/นักศึกษา ในปี 2562 
  มีนิสิต/นักศึกษาเข้ารว่ม 38 คนจาก 12 มหาวิทยาลัยในไทยและ 1 มหาวิทยาลัยในสหรฐัอเมรกิา

 · โครงการแบ่งปันความรู ้(Knowledge Sharing): การใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์แก่นิสิต/นักศึกษา ผ่านการเป็นวิทยากร 
  เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ ณ สถานศึกษา การใหโ้จทย์และชว่ยเป็นพ่ีเล้ียงใหกั้บนิสิต/นักศึกษาในด้านต่าง ๆ รายละเอียด 
  โครงการแบ่งปันความรู ้ปี 2562 ได้แก่

  - “TDS Career Week” หลักสูตรการจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
   การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - “HR4.0” คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  - “วัฒนธรรมองค์กรและการเตรยีมความพรอ้มสู่การฝึกงาน” ส�านักวิชาพ้ืนฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  - “Agile Workplace” คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  - “BEcon Forum” คณะเศรษฐศาสตร ์ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  - “DBTM Talk” หลักสูตรการจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 · โครงการเป็นพ่ีเล้ียงในการใหโ้จทย์กับนักศึกษา (Case Sponsorship): เป็นความรว่มมือระหว่างบรษัิทฯ และสถาบันเพ่ือ 
  สร้างความเชี่ยวชาญใหกั้บนิสิต/นักศึกษา ท้ังในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ในรายวิชาท่ีบริษัทฯ มีความเก่ียวข้อง 
  หรือเชี่ยวชาญ โดยบริษัทฯ จะจัดทีมบุคลากรเพ่ือร่วมบรรยายในรายวิชานั้น ๆ หรือจัดทีมบุคลากรเพ่ือเป็นพ่ีเล้ียง 
  ในการใหโ้จทยแ์ละใหค้�าปรกึษาในโครงงานของนิสิต/นักศึกษา อาทิ การท�า Case Study Condominium Marketing Plan  
  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญช ีสาขาธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 · โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย (Co-Design Curriculum): เพ่ือส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการผลิต 
  นสิิต/นักศึกษา ใหพ้รอ้มในการเขา้ท�างานกับบรษัิทฯ หรอืองค์กรต่าง ๆ  ทางบรษัิทฯ ได้ใหค้วามรว่มมอืในการออกแบบหลักสูตร 
  การเรยีนการสอนเพ่ือใหส้อดคล้องกับการท�างานจรงิในองค์กร โดยนิสิต/นักศึกษาจะได้รบัโอกาสในการปฏิบัติงานจรงิ 
  กับบริษัทฯ ตามหวัข้อโครงการท่ีสอดคล้องกับวิชาท่ีได้ออกแบบไว้ อาทิ โครงการพัฒนาหลักสูตรกับทางมหาวิทยาลัย  
  หลักสูตรการจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย 
  ธรรมศาสตร์

4. การสรา้งความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)

 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และความสุขในการท�างานของพนักงาน น�ามาซึ่งผลดีในหลาย ๆ ด้านของธุรกิจ  
 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอัตราการลาออกของพนักงาน การสร้างผลิตภาพท่ีสูงขึ้น และการมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�างาน 
 และการบรกิารลูกค้า แสนสิรมิีการประเมินความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร ดังนี้

 · โครงการ Employee Engagement On Tour เป็นโปรแกรมการสร้างความผูกพันให้กับพนักงานกลุ่มโครงการ 
  ต่างจังหวัดได้มีโอกาสพบปะผู้บริหาร และรับฟงัแนวทางการด�าเนินงานผ่านรูปแบบกิจกรรม เพ่ือสร้างความผูกพัน 
  ให้กับพนักงานและองค์กร และสร้างความเข้าใจในแนวทางท่ีองค์กรคาดหวัง รวมถึงท�ากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายและ 
  สรา้งความสัมพันธใ์นทีมงาน
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 · โครงการ Sansiri Award เป็นโปรแกรมท่ีช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานของพนักงานใหม้ีความสนุกและท้าทาย 
  มากยิ่งขึ้น ผ่านวิธีการแข่งขันและมอบรางวัลใหกั้บพนักงานท่ีมีความสามารถ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัลใน  
  3 ระดับเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกมิติของการท�างานของพนักงาน อาทิ รางวัลระดับองค์กร (Corporate Award) รางวัลระดับ 
  สายงาน (Functional Award) และรางวัลระดับบุคคล (Individual Award) โดยมีผู้ได้รับรางวัลท้ังหมดจ�านวน 
  400 รางวัลในปี 2562

 · โครงการชมรมพนักงานแสนสิร ิ เป็นโครงการท่ีด�าเนินการจดัต้ังชมรมใหกั้บพนักงานในองค์กร เพ่ือส่งเสรมิใหพ้นักงาน 
  ได้พบปะท�าความรู้จักกันผ่านการท�ากิจกรรมท่ีพนักงานสนใจ อาทิ ชมรมฟุตบอล ชมรมถ่ายภาพ ชมรมดนตร ี
  ชมรมท่องเท่ียว ชมรมกิจกรรมเพ่ือสังคม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 · โครงการกิจกรรม Sansiri Backyard เป็นกิจกรรมการสรา้งความผูกพันใหพ้นักงาน ผ่านโครงการ Sansiri Backyard  
  หน่ึงใน Green Mission ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ส�าคัญขององค์กรในปีนี้ โดยเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนท่ี 
  สีเขียวใหกั้บชุมชน ผ่านการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโครงการของแสนสิร ิและเป็นส่วนหน่ึงในการส่งต่อผลผลิตท่ีได้ 
  ไปยัง ลูกค้า ชุมชน เพ่ือนพนักงาน และครอบครวั ใหไ้ด้รบัความประทับใจต่อไป

 · โครงการ Sansiri Culture Ambassador เป็นโครงการท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือการกระตุ้นวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือผลลัพธใ์นเรื่อง 
  ค่านิยมรว่มและพฤติกรรมการท�างานท่ีองค์กรคาดหวัง ผ่านกิจกรรมในรูปแบบโครงการต่าง ๆ  ตาม 5 วัฒนธรรมองค์กร 
  ของแสนสิร ิได้แก่ Customer Centric, Integrity, Challenge the Ordinary, Goal Synergy, และ Result Oriented  
  เพ่ือใหพ้นักงานเข้าใจ และสนุกไปกับการท�างานตามวัฒนธรรมของแสนสิริ

5. การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในงานบรหิารทรพัยากรบุคคล (Digital HR)

 โลกในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี งานบริหาร 
 ทรัพยากรบุคคลของแสนสิริได้ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงน้ี จึงได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท�างานเพ่ือให้เกิด 
 ความสะดวกสบายของพนักงาน พนักงานท่ีประจ�าอยู่ในส�านักงานและโครงการท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายส�าคัญ 
 เพ่ือน�าเทคโนโลยมีาใชใ้นการดแูลพนักงาน ขอ้มูลท่ีมสีามารถตอบสนองกลุ่มพนกังานท่ีมคีวามต้องการหลากหลาย รวมไปถึง 
 การลดขั้นตอนการท�างาน และลดการใชท้รพัยากรขององค์กร เชน่ กระดาษ หรอืการจดัเก็บเอกสาร เปน็ต้น ท้ังนี ้ในปท่ีีผา่นมา 
 มีการด�าเนินการ ดังน้ี

 · การพัฒนาระบบ E-Service เพ่ือใหพ้นักงานได้ท�างานผ่านระบบได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยใชเ้ทคโนโลย ี
  เข้ามาช่วยในการบริการด้านบุคคลให้แก่พนักงาน โดยระบบท่ีองค์กรพัฒนาขึ้นได้ ค�านึงถึงความง่ายในการใช้งาน 
  ต่อผู้ใช้งานในทุกระดับ (User-Friendly) การใช้งานท่ีสามารถใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
  การลดการใชท้รพัยากร ลดการใชก้ระดาษในกระบวนการ (Paperless) รวมถึงการประหยัดต้นทุนในการท�างานได้สูงท่ีสุด

 · โครงการ Digital HR การพัฒนาระบบท่ีชว่ยด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลครบวงจร ต้ังแต่การสรรหาคัดเลือกพนักงาน  
  จนถึงการวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือดูแลพนักงาน
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทฯ
(ข้อมูล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562)

นายอภิชาติ จูตระกูล (อายุ 59 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ* / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานอ�านวยการ / 
ประธานกรรมการลงทนุ / กรรมการผู้มอี�านาจลงนามผูกพันบรษัิท

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 22 พฤศจกิายน 2538

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(การเงนิ) University of Utah ประเทศสหรฐัอเมรกิา
· ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ) University of San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกิา

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 298,400,000 300,400,000 2,000,000

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : เป็นลูกพ่ีลูกน้องของ นายเศรษฐา ทวีสิน
นายวันจกัร ์บุรณศิร ิและนายวิชญา จาติกวณิช

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 23 บรษัิท

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ เซเว่น จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ ซิกซ์ จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ทร ีจ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ วัน จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ากัด

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายอภิชาติ จูตระกูล เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ แทนนายโกวิทย ์ 
โปษยานนท์ ประธานกรรมการท่ีแจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป
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2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปารณัท จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท จริภาส เรยีลต้ี จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรวัิฒนา โฮลด้ิง จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปภานัน จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท อาณาวรรธน์ จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พิวรรธนา จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ศูนย์บุคลากรสาธติพัฒนา จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท แสนสิร ิไชน่า จ�ากัด

2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท คิวที ไลฟส์ไตล์ จ�ากัด

2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2533 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ชนชยั จ�ากัด

2561 - 2562 : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ากัด

ก.พ. - มิ.ย. 2561 : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ วัน จ�ากัด

2552 - 2560 : กรรมการ บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

ส.ค. - ต.ค. 2559 : กรรมการ: บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที จ�ากัด

มี.ค. - ส.ค. 2559 : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ากัด

2549 - 2559 : กรรมการ บรษัิท แปซิฟคิ ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จ�ากัด

2551 - 2558 : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ เวนเจอร ์จ�ากัด
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ต�าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ* / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 13 มิถุนายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาโท MBA (บรหิารธุรกิจ - การเงนิ) New York University
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา
· ปรญิญาโท (บรหิารงานวิศวกรรม) George Washington University
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา
· Director Accreditation Programme (DAP)
 Director Certification Programme (DCP) V. 115
 Audit Committee Programme (ACP) V. 1
 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) V. 2
 Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & 
 Public Organization V. 4
 Change Management for Top Executive  Program (GRID Thailand)
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 3,000,000 3,000,000 ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 3 บรษัิท

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการมีอ�านาจจดัการ บรษัิทหลักทรพัย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาล บรษัิทหลักทรพัย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บรษัิท แกรททิทูด อินฟนิิท จ�ากัด (มหาชน)

พ.ย. 2561
- ก.พ. 2562 :

กรรมการไม่มีอ�านาจจดัการ บรษัิทหลักทรพัย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ 
แทนต�าแหน่งท่ีว่างลง โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
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ก.พ. 2561 
- พ.ย. 2561 :

กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียง บรษัิทหลักทรพัย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ค. 2556 
- พ.ย. 2561 :

กรรมการอิสระ บรษัิทหลักทรพัย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)

2554 - 2557 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ตรงัผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 1 บรษัิท

2561 - ปัจจุบัน : ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารและกรรมการมีอ�านาจ บรษัิท เอสอี ดิจทัิล จ�ากัด

2553 - 2555 : หวัหน้าเจา้หน้าท่ีด้านการเงนิ บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

2551 - 2554 : กรรมการและประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน (อายุ 58 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ / รองประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดล้อม / กรรมการผู้จดัการ / รองประธานกรรมการลงทุน / กรรมการ 
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบรษัิท

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 22 พฤศจกิายน 2538

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ-การเงนิ) Claremont Graduate School
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 658,799,534 658,799,534 ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : เป็นลูกพ่ีลูกน้องของ นายอภิชาติ จูตระกูล และ 
นายวันจกัร ์บุรณศิริ

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 23 บรษัิท

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ เซเว่น จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ ซิกซ์ จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ทร ีจ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ วัน จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปารณัท จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท จริภาส เรยีลต้ี จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรวัิฒนา โฮลด้ิง จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปภานัน จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท แสนสิร ิไชน่า จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท อาณาวรรธน์ จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พิวรรธนา จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ศูนย์บุคลากรสาธติพัฒนา จ�ากัด
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2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท คิวที ไลฟส์ไตล์ จ�ากัด

2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2533 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ชนชยั จ�ากัด

2561 - 2562 : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ากัด

ก.พ. - มิ.ย. 2561 : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ วัน จ�ากัด

ส.ค. - ต.ค. 2559 : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที จ�ากัด

มี.ค. - ส.ค. 2559 : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ากัด

2549 - 2559 : กรรมการ บรษัิท แปซิฟคิ ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จ�ากัด

2551 - 2558 : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ เวนเจอร ์จ�ากัด

นายวันจกัร ์บุรณศิร ิ(อายุ 54 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการบรหิาร / กรรมการลงทุน / 
ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกิจ / กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผูกพันบรษัิท

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 22 พฤศจกิายน 2538

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาโท (วิศวกรรมเคมี) Imperial College of Science Technology and 
 Medicine, University of London ประเทศอังกฤษ
· Director Accreditation Programme (DAP)
 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)
· TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) 2019
· TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) No. 2/2019
 “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting”
· TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) No. 4/2019
 “How important are intangible assets impairments?”and
 “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation”

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 515,469,201 515,469,201 ไม่มี

2. คู่สมรส 3,111,397 3,111,397 ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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นายวันจกัร ์บุรณศิร ิ(อายุ 54 ปี)

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : เป็นลูกพ่ีลูกน้องของ นายอภิชาติ จูตระกูล และ 
นายเศรษฐา ทวีสิน

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 23 บรษัิท

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ เซเว่น จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ ซิกซ์ จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ทร ีจ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ วัน จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปารณัท จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท จริภาส เรยีลต้ี จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรวัิฒนา โฮลด้ิง จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปภานัน จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท อาณาวรรธน์ จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พิวรรธนา จ�ากัด
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นายวันจกัร ์บุรณศิร ิ(อายุ 54 ปี)

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ศูนย์บุคลากรสาธติพัฒนา จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท แสนสิร ิไชน่า จ�ากัด

2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท คิวที ไลฟส์ไตล์ จ�ากัด

2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2533 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ชนชยั จ�ากัด

2561 - 2562 : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ากัด

ก.พ. - มิ.ย. 2561 : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ วัน จ�ากัด

2552 - 2560 : กรรมการ บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

ส.ค. - ต.ค. 2559 : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที จ�ากัด

มี.ค. - ส.ค. 2559 : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ากัด

2549 - 2559 : กรรมการ บรษัิท แปซิฟคิ ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จ�ากัด

2551 - 2555 : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ เวนเจอร ์จ�ากัด

นายพรทัต อมตวิวัฒน์ (อายุ 51 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
/ กรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 13 มิถุนายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาโท (การจดัการ) Boston University ประเทศสหรฐัอเมรกิา
· Director Accreditation Programme (DAP)
 Director Certification Programme (DCP)
 Audit Committee Programme (ACP)
 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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นายพรทัต อมตวิวัฒน์ (อายุ 51 ปี)

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 2 บรษัิท

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท แบล็ค บูล สปอรต์ส์ จ�ากัด

2550 - ปัจจุบัน : ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร บรษัิท อินฟนิิท แคปปิตอล จ�ากัด

2558 - 2560 : กรรมการ บรษัิท โดนาโค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด

2555 - 2557 : กรรมการ บรษัิท บียอนด์ กรนี จ�ากัด

2551 - 2554 : กรรมการ บรษัิท เค-เทค คอนสตรคัชั่น จ�ากัด (มหาชน)

นายธงชยั จริอลงกรณ์ (อายุ 60 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 20 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(บรหิารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
· Director Accreditation Programme (DAP)
 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 3,169,802 3,169,802 ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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นายธงชยั จริอลงกรณ์ (อายุ 60 ปี)

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 3 บรษัิท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พรอ็พเพอรต้ี์ เพอรเ์ฟค จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จดัการ บรษัิท วิรยิะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 4 บรษัิท

2540 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บรษัิท วิรยิะอินเตอรเ์นชั่นแนลโบรกเกอร ์จ�ากัด

2539 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บรษัิท ธนบุรค้ีารถยนต์ จ�ากัด

2537 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บรษัิท ธนบุรพีานิชลีสซิ่ง จ�ากัด

2530 - ปัจจุบัน : ผู้จดัการท่ัวไป บรษัิท วิรยิะลีสซิ่ง จ�ากัด

นายศุภนิจ จยัวัฒน์ (อายุ 59 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 16 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ) University of Pittsburgh ประเทศสหรฐัอเมรกิา
· วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุน่ท่ี 26
· Director Certification Programme (DCP)
 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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นายศุภนิจ จยัวัฒน์ (อายุ 59 ปี)

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 3 บรษัิท

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บรษัิท อาโน อีทเทอรี ่จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บรษัิท ฮิลโก้ โกลบอล เอเซีย จ�ากัด

2541 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บรษัิท ประภาวสุ จ�ากัด

นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์(อายุ 59 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 27 กรกฎาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(บรหิารธุรกิจ) Indiana State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา
· วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุน่ท่ี 26
· Director Certification Programme (DCP)
 Audit Committee Programme (ACP)
 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 39,448 39,448 ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 3 บรษัิท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน : ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษัิท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)
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นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์(อายุ 59 ปี)

2540 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ไทยฟลิาเท็กซ์ จ�ากัด (มหาชน)

2542 - 2556 : กรรมการ บรษัิท ปรนิดา จ�ากัด (มหาชน)

2547 - 2553 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ล็อกซบิท จ�ากัด (มหาชน)

2540 - 2552 : กรรมการผู้จดัการ บรษัิท เจนเนอรลั เอนจเินียริง่ จ�ากัด (มหาชน)

2538 - 2546 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ยูนิเวนเจอร ์จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 5 บรษัิท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ล็อกซเล่ย์ พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : ประธาน บรษัิท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร ์จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ลอว์ เอ็นฟอรซ์เม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท แอล เอลิเวเตอร ์แอนด์ เอ็นจเินียริง่ จ�ากัด

2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ฟลิาเท็กซ์ แพลนเนอร ์จ�ากัด

2555 - 2560 : กรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษัิท แอล กรนีโซลูชั่น จ�ากัด

2558 - 2559 : กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท เมนสเตย์ พรอ็พเพอรต้ี์ โซลูชั่น จ�ากัด

2554 - 2559 : คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธกิารและผังเมือง

2556 - 2557 : กรรมการ บรษัิท ชลกิจสากล จ�ากัด

2542 - 2557 : กรรมการ บรษัิท โรงโม่หนิดวงตะวัน จ�ากัด

2542 - 2553 : กรรมการ บรษัิท โรงโม่หนิพงษ์เทวินทร ์จ�ากัด

2547 - 2552 : กรรมการ บรษัิท ฉัตรเฉียบ จ�ากัด

2545 - 2552 : กรรมการ บรษัิท จ.ีอี.แอล. เจนเนอรลั เอนจเินียริง่ เซอรวิ์ส จ�ากัด

2540 - 2550 : กรรมการ
บรษัิท เยนเนอรลั อารคิ์เตกเชอรลั พรคีาสท์ คอนกรตี 
จ�ากัด
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นายวิชญา จาติกวณิช (อายุ 55 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(การตลาด) University of Tennessee ประเทศสหรฐัอเมรกิา
· Director Certification Programme (DCP)
 Advanced Audit Committee Programme (AACP) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)
· หลักสูตรการบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรบันักบรหิารระดับสูง
 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : เป็นลูกพ่ีลูกน้องของ นายอภิชาติ จูตระกูล

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 2 บรษัิท

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจสิติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปรนิดา จ�ากัด (มหาชน)

2552 - 2558 : ท่ีปรกึษา บรษัิท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 3 บรษัิท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บรษัิท ล็อกซเล่ย์ พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สินเสือป่า จ�ากัด

2542 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ล็อกซเล่ย์ อินฟรา จ�ากัด

2553 - 2559 : กรรมการ บรษัิท ล็อกซเล่ย์ พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
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ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏิบติัการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบรษัิท

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 28 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ) Middle Tennessee State University
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 21,174,118 21,174,118 ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 51 บรษัิท

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ เซเว่น จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ ซิกซ์ จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ทร ีจ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค ทร ีจ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค ทู จ�ากัด
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2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ทู จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เธอรที์น จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค วัน จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ วัน จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปารณัท จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท จริภาส เรยีลต้ี จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทร ีจ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทู จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที วัน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ทีน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอททีน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่นทีน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรวัิฒนา โฮลด้ิง จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟรที์น จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวลฟ ์จ�ากัด
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2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอท จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่น จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไฟฟ ์จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟร ์จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทร ีจ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทู จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง วัน จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปภานัน จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ศูนย์บุคลากรสาธติพัฒนา จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท แสนสิร ิไชน่า จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท อาณาวรรธน์ จ�ากัด

2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท คิวที ไลฟส์ไตล์ จ�ากัด

2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2561 - 2562 : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ากัด
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นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ (อายุ 52 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม / กรรมการลงทุน 
/ ท่ีปรกึษาคณะบรหิาร / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบรษัิท

วันท่ีจดทะเบียน
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 28 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ) 
 Cambridge University ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : 

ปัจจุบันมิได้ด�ารงต�าแหน่ง
ในบรษัิทใด

2549 - 2562 : กรรมการ บรษัิท บางกอก โพสต์ จ�ากัด (มหาชน)

2552 - 2559 : ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ  บรษัิท บางกอก โพสต์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 1 บรษัิท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ Standard International LLC.

2553 - 2562 : ประธานกรรมการ บรษัิท โพสต์ นิวส์ จ�ากัด
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นายฒาลิน เอ่ียมฐติิวัฒน์ (อายุ 58 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการอาวุโสฝ่ายบัญช ี/ กรรมการบรหิาร

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(บัญช)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ) Western Michigan University
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา
· Director Accreditation Programme (DAP)
 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 22,666,600 22,666,600 ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 9 บรษัิท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปารณัท จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท จริภาส เรยีลต้ี จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท แสนสิร ิไชน่า จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท อาณาวรรธน์ จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พิวรรธนา จ�ากัด

2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ชนชยั จ�ากัด
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นายเมธา อังวัฒนพานิช (อายุ 52 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการอาวุโสฝ่ายสรรหาท่ีดิน วิจยัและพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(วิศวกรรมศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์(นิด้า)
· หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง (รุน่ท่ี 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
· หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.25) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.2555)

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 8,500,092 8,000,092 (500,000)

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 3 บรษัิท

2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปภานัน จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท อาณาวรรธน์ จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พิวรรธนา จ�ากัด
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นายนพพร บุญถนอม (อายุ 55 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน ประธานท่ีปรกึษาอาวุโสส�านักกฎหมายและรฐักิจสัมพันธ ์/ กรรมการบรหิาร / เลขานุการบรษัิท

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(นิติศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· ปรญิญาโท (นิติศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· Director Accreditation Programme (DAP) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คู่สมรส 9,536,220 9,536,220 ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีอ่ืนไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 51 บรษัิท

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ เซเว่น จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ ซิกซ์ จ�ากัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ทร ีจ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค ทร ีจ�ากัด
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2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค ทู จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ ทู จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เธอรที์น จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค วัน จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ วัน จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ปารณัท จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท จริภาส เรยีลต้ี จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทร ีจ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทู จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที วัน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ทีน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอททีน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่นทีน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิรวัิฒนา โฮลด้ิง จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ  บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟรที์น จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวลฟ ์จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ�ากัด
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2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอท จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่น จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไฟฟ ์จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟร ์จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทร ีจ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทู จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง วัน จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน :  กรรมการ บรษัิท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท แสนสิร ิไชน่า จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท อาณาวรรธน์ จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พิวรรธนา จ�ากัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ศูนย์บุคลากรสาธติพัฒนา จ�ากัด

2533 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท ชนชยั จ�ากัด
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นายสมเกียรติ หงษ์ทรพัย์ภิญโญ (อายุ 56 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม : · ปรญิญาตร ี(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

นายทัศนิน มหาอ�ามาตยาธบิดี (อายุ 56 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพและสนับสนุนโครงการ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(สถาปัตยกรรมศาสตร)์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 13 13 ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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นายทัศนิน มหาอ�ามาตยาธบิดี (อายุ 56 ปี)

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

นายภมูิภักด์ิ จุลมณีโชติ (อายุ 44 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน Chief of Staff

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(บรหิารธุรกิจ - การเงนิและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ - การเงนิธุรกิจ)
 University of Miami - Coral Gables, Florida ประเทศสหรฐัอเมรกิา

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 4 บรษัิท

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิสมารท์ โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค ทร ีจ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท คิวที ไลฟส์ไตล์ จ�ากัด

2553 - 2560 : กรรมการ บรษัิท ศูนย์บุคลากรสาธติพัฒนา จ�ากัด
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นายภมูิภักด์ิ จุลมณีโชติ (อายุ 44 ปี)

2552 - 2560 : กรรมการ บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

2557 - 2559 : กรรมการผู้จดัการ บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2554 - 2556 : รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

2554 - 2556 : รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ากัด

นายทวิชา ตระกูลยิ่งยง (อายุ 46 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน Chief Technology Officer

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(วิศวกรรมศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
· ปรญิญาโท (Telecommunication Management) University of Maryland
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา
· ปรญิญาเอก (Information Technology) มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : 

ปัจจุบันมิได้ด�ารงต�าแหน่ง
ในบรษัิทใด

2558 - 2559 : Group Director BPI & IT บรษัิท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ�ากัด (มหาชน)

2558 : Group Director - IT บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันมิได้ด�ารงต�าแหน่ง
ในบรษัิทใด

2556 - 2558 : Head of IT Service Delivery เทสโก้ โลตัส (ประเทศไทย)

2553 - 2560 : Assistant Vice President, Office of IT บรษัิท ซี.พี.อินเตอรเ์ทรด จ�ากัด
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นายนพปฎล พหลโยธนิ (อายุ 53 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน Chief Creative Officer

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(การออกแบบเฟอรน์ิเจอรแ์ละผลิตภัณฑ์)  
 Kingston University ประเทศอังกฤษ
· ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตร ์- ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ)  
 London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 1 บรษัิท

2558 - ปัจจุบัน : Director บรษัิท อู้ พหลโยธนิ สตูดิโอ จ�ากัด

2556 - 2561 : Creative Director บรษัิท อุตสาหกรรมไหมไทย จ�ากัด (จมิ ทอมป์สัน)

นายวรเดช ทิมชาติทอง (อายุ 49 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบัญช ี

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(บัญช)ี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
· ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 1,300,000 ไม่มี (1,300,000)

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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นายวรเดช ทิมชาติทอง (อายุ 49 ปี)

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

นายปิติ จารุก�าจร (อายุ 41 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง และบรหิารกลยุทธโ์ครงการ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
· ปรญิญาโท (วิศวกรรมโยธา) North Carolina State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 28 28 ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ใน 3 บรษัิท

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค โฟร ์จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค ทู จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บรษัิท สิร ิทีเค วัน จ�ากัด
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นายอาณัติ กิติกุลเมธ ี(อายุ 47 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมและการบรหิารงานก่อสรา้ง)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง 2,948,029 2,948,029 ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : ไม่มี

นางสาวศรยิา ทวีแสง (อายุ 45 ปี)

ต�าแหน่งปัจจุบัน Chief Organisation Excellence Officer

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม :

· ปรญิญาตร ี(วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ) Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษัิท 1 ม.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

31 ธ.ค. 62
(จ�านวนหุน้)

เปล่ียนแปลง
เพ่ิม/(ลด)

1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3. บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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นางสาวศรยิา ทวีแสง (อายุ 45 ปี)

ประสบการณ์การท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งท่ีส�าคัญ :

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน 
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย : 

ปัจจุบันมิได้ด�ารงต�าแหน่ง
ในบรษัิทใด

2559 - 2562 : ผู้บรหิารฝ่ายบรหิารธุรกิจดิจติอล ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

2555 - 2559 : ผู้อ�านวยการอาวุโส ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)

2555 : ผู้จดัการทีม ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

2549 - 2553 : ผู้จดัการทีม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใชบ่รษัิทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย :

ปัจจุบันมิได้ด�ารงต�าแหน่ง
ในบรษัิทใด

2553 - 2554 : ผู้อ�านวยการ ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย
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ตารางแสดงข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของผู้บรหิารในบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืบรษิัทที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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1 นายอภิชาติ จูตระกูล X D D D D D D D D D D D D D D D D - D D D - D D D - D - - - - -

2 นายเศรษฐา ทวีสิน D D D D D D D D D D D D D D D D D - D D D - D D D - D - - - - -

3 นายวันจกัร์ บุรณศิริ D D D D D D D D D D D D D D D D D - D D D - D D D - D - - - - -

4 นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจรยิวัฒน์ D,XO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 นายธงชยั จริอลงกรณ์ D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 นายพรทัต อมตวิวัฒน์ D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 นายศุภนิจ จยัวัฒน์ D,O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์ D,O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 นายวิชญา จาติกวณิช D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 นายอุทัย อุทัยแสงสุข D - D - D D D D D - D D D D D D D D D D D - D D D D D D D D D D

11 นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 นายฒาลิน เอี่ยมฐติิวัฒน์ - D D D D D D - - D - - - D D - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 นายเมธา  อังวัฒนพานิช - - D D - - - D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 นายนพพร บุญถนอม  - D D D D D D -  - D D D D D D - D D D D D D D D D D - D D D D D

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ D = กรรมการ O = กรรมการตรวจสอบ

BS1 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง วัน จ�ากัด
BS2 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทู จ�ากัด
BS3 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทร ีจ�ากัด
BS4 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง โฟร ์จ�ากัด
BS5 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ไฟฟ ์จ�ากัด
BS6 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ากัด
BS7 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ากัด
BS8 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง เอท จ�ากัด

BS9 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ากัด
NV = บรษิัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ากัด
BS11 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ากัด
BS12 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวลฟ ์จ�ากัด
BS13 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง เธอรท์ีน จ�ากัด
BS14 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง โฟรท์ีน จ�ากัด
BS15 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ฟฟิทีน จ�ากัด
BS16 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ากัด

BS17 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ากัด
BS18 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ากัด
BS19 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ากัด
BS20 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ากัด
BS21 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ากัด
BS22 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ากัด
BS23 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวนที ทร ีจ�ากัด
BS24 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร ์จ�ากัด

BS25 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ ์จ�ากัด
SP3 = บรษิัท สิรพิัฒน์ ทร ีจ�ากัด
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หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ D = กรรมการ O = กรรมการตรวจสอบ

BS1 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง วัน จ�ากัด
BS2 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทู จ�ากัด
BS3 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทร ีจ�ากัด
BS4 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง โฟร ์จ�ากัด
BS5 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ไฟฟ ์จ�ากัด
BS6 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ�ากัด
BS7 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง เซเว่น จ�ากัด
BS8 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง เอท จ�ากัด

BS9 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ไนน์ จ�ากัด
NV = บรษิัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ากัด
BS11 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ�ากัด
BS12 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวลฟ ์จ�ากัด
BS13 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง เธอรท์ีน จ�ากัด
BS14 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง โฟรท์ีน จ�ากัด
BS15 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ฟฟิทีน จ�ากัด
BS16 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จ�ากัด

BS17 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ�ากัด
BS18 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง เอททีน จ�ากัด
BS19 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จ�ากัด
BS20 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวนที จ�ากัด
BS21 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน จ�ากัด
BS22 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จ�ากัด
BS23 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวนที ทร ีจ�ากัด
BS24 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร ์จ�ากัด

BS25 = บรษิัท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ ์จ�ากัด
SP3 = บรษิัท สิรพิัฒน์ ทร ีจ�ากัด

ตารางแสดงข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของผู้บรหิารในบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืบรษิัทที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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15 นายทัศนิน มหาอ�ามาตยาธบิดี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 นายวรเดช ทิมชาติทอง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 นายปิติ จารุก�าจร - - - - - - - - - - - - - - - - - D D - - - - - - - - D D - D -

18 นายภมูิภักดิ์ จุลมณีโชติ - - - - - - - - D - - - - - - - - - - D - - - - - - D - - D - -

19 นายสมเกียรติ หงษ์ทรพัย์ภิญโญ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 นายทวิชา ตระกูลยิ่งยง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 นายนพปฎล พหลโยธนิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 นายอาณัติ กิตติกุลเมธี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 นางสาวศรยิา ทวีแสง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิัทย่อย
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อ

บรษิัทย่อย

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 30 31

บจ
. ช

นช
ยั
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. อ

าณ
าว

รร
ธน

 ์

บจ
. พิ
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นา

บจ
. เ

รด
 โล

ตัส
 พ

รอ็
พ

เพ
อร

ต์ี้ 
 

บจ
. แ

สน
สิร

 ิไช
น่า

บจ
. เ

อส
.ยู

.เอ็
น.
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มเ

นจ
เม

้นท์

บจ
. ป

ภา
นัน

บจ
. พ

ลัส
 พ

รอ็
พ

เพ
อร

ต์ี้

บจ
. พ

ลัส
 พ

รอ็
พ

เพ
อร

ต์ี้ 
สเ

ปซ

บจ
. เ

อ็น
อีดี

 แ
มเ

นจ
เม

้นท์
 

บจ
. ศู

นย
์บุค

ลา
กร

สา
ธติ

พั
ฒ

นา

บจ
. สิ

รวิ
ัฒ

นา
 โฮ

ลดิ้
ง

บจ
. จ

ริภ
าส

 เร
ยีล

ตี้

บจ
. ป

าร
ณ

ัท 

บจ
. สิ

ร ิ
เว

นเ
จอ

รส์

บจ
. สิ

ร ิ
สม

าร
ท์ 

วัน

บจ
. สิ

ร ิ
สม

าร
ท์ 

ทู

บจ
. สิ

ร ิ
สม

าร
ท์ 

ทร
ี

บจ
. สิ

ร ิ
สม

าร
ท์ 

โฟ
ร์

บจ
. สิ

ร ิ
สม

าร
ท์ 

ไฟ
ฟ

์

บจ
. สิ

รพิั
ฒ

น์ 
โฟ

ร์

บจ
. สิ

รพิั
ฒ

น์ 
ไฟ

ฟ
์

บจ
. สิ

รพิั
ฒ

น์ 
ซกิ

ซ์

บจ
. สิ

รพิั
ฒ

น์ 
เซ

เว
่น

บจ
. ทั

ช 
พ

รอ็
พ

เพ
อร

ต์ี้

บจ
. คิ

วอี
ดับ

เบ
ิ ้ลยู

 (ไ
ทย

แล
นด์

)

บจ
. คิ

วที
 ไล

ฟ
ส์ไ

ตล์

บจ
. สิ

ร ิ
ทีเ

ค 
วัน

บจ
. สิ

ร ิ
ทีเ

ค 
ทู

บจ
. สิ

ร ิ
ทีเ

ค 
ทร

ี

บจ
. สิ

ร ิ
ทีเ

ค 
โฟ

ร์

1 นายอภิชาติ จูตระกูล D D D D D D D D D D D D D D D D - D D D - D D D - - D - - - -

2 นายเศรษฐา ทวีสิน D D D D D D D D D D D D D D D D - D D D - D D D - - D - - - -

3 นายวันจกัร์ บุรณศิริ D D D D D D D D D D D D D D D D - D D D - D D D - - D - - - -

4 นายฒาลิน เอี่ยมฐติิวัฒน์ D D D D D D - - D - - - D D - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 นายนพพร บุญถนอม D D D D D D - - D D D D D D - D D D D D D D D D D - - D D D D

6 นายอุทัย อุทัยแสงสุข - D - D D D D D - D D D D D D D D D D D - D D D D - D D D D D

7 นายเมธา  อังวัฒนพานิช - D D - - - D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 นางโอบอุ้ม จูตระกูล - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D D - - - -

9 นายภมูิภักดิ์ จุลมณีโชติ - - - - - - - D - - - - - - - - - - D - - - - - - - D - - D -

10 นางนิรดา วงศ์อนันต์กุล - - - - - - - - - D D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 นายชาญ ศิรริตัน์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D - - - - - -

12 นายจริายุ อาชาเจรญิสุข - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D - - - - - -

13 นางสาวณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร - - - - - - - - - D D - - - - - - - - - - - - - - D - - - - -

14 นายสมัชชา พรหมศิริ - - - - - - - - - - - - - - D - - - - - - - - - - D - - - - -

15 นางสาววิวรรณ กรรณสูต - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D - - - - -

16 นายชว่งระวี กรรณสูต - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D - - - - -

17 นางสาววรางคณา อัครสถาพร - - - - - - - - - - - - - - D - D - - - - - - - - - - D D D D

18 นายปิติ จารุก�าจร - - - - - - - - - - - - - - - - D D - - - - - - - - - D D - D

19 นายอนุกูล รฐัพิทักษ์สันติ - - - - - - - D - - - - - - - - - - - - - - - - - - D - - - -

20 นายโยอิชโิร ซะคาอิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D D D D

21 นายชนิจิ สุยะมะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D D D D

22 นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D - - - - - - - - - -

23 นางสาวจนัทรพ์ิมพ์ ปิยพงศ์โกวิท - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D - - - - - - - - - -

หมายเหตุ     D = กรรมการ
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บรษัิทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและมุง่มั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจโดยยดึถือนโยบายหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนใน 
เรื่องความรบัผิดชอบตามหน้าท่ีด้วยความโปรง่ใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสรา้งความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ือรักษาเงนิทุนและเพ่ิมคุณค่าใหกั้บผู้ถือหุน้ในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมท่ีดี โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสรมิใหเ้กิดความยั่งยืนของกิจการ 

นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี

ในปี 2560 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีส�าหรบั
บริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ  
ยังคงปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารงาน 
โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้ารด�าเนินงานของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างโปรง่ใส มีประสิทธภิาพ และรบัผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทตระหนักถึงการน�าหลักปฏิบัติ 8 ข้อดังกล่าวมาปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจของ 
บรษัิทฯ โดยระบุอยู่ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทฯ หวัข้อ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” 
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน มีรายละเอียด ดังน้ี

1. สิทธขิองผู้ถือหุน้   

 เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมท้ังเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ ผู้ลงทุน   
 และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจงึได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธขิั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุน้  
 (เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ  
 การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธอิอกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุน้ เป็นต้น) และดูแลใหม้ั่นใจว่าเรื่องส�าคัญ ท้ังประเด็นตามท่ี 
 ก�าหนดไว้ในกฎหมาย และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก�าหนด ได้ผ่านการพิจารณา และ/หรอื อนุมัติโดยผู้ถือหุน้ ซึ่งบรษัิทฯ  
 ใหค้วามส�าคัญในการดูแลและรกัษาสิทธขิองผู้ถือหุน้ทุกราย โดยครอบคลุมหลักส�าคัญ ดังนี้

  (ก) บรษัิทฯ มีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบรษัิทฯ ในด้านต่าง ๆ  อยา่งครบถ้วน ถูกต้อง และโปรง่ใส โดยค�านึงถึง 
  ความเท่าเทียมกันในการรบัรูข้า่วสาร ซึ่งรวมไปถึงสิทธท่ีิผูถื้อหุน้พึงมพึีงได้รบั หรอืเรื่องท่ีมผีลกระทบต่อบรษัิทฯ เชน่  
  การเขา้รว่มประชมุเพ่ือใชสิ้ทธอิอกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ สิทธใินการได้รบัเงนิปนัผล การลดทนุหรอืเพ่ิมทนุ เป็นต้น  
  พรอ้มท้ังปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ กรณกี�าหนดใหเ้รื่องส�าคัญใดต้องผา่นการพิจารณา และ/หรอื การอนมุติั 
  ของผู้ถือหุน้ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะดูแลใหเ้รื่องส�าคัญดังกล่าวถูกบรรจุไว้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุน้

 (ข) บริษัทฯ มีการใหข้้อมูลเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุน้ โดยจดัส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ 
  เปน็การล่วงหน้าอยา่งเพียงพอและทันเวลา (อยา่งนอ้ย 14 วันก่อนวันประชมุ) ซึ่งในหนงัสือนดัประชมุดังกล่าวจะแจง้ 
  รายละเอียด อันประกอบด้วย วัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจรงิและเหตุผล ตลอดจนข้อมูล 
  ท่ีส�าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พรอ้มด้วยความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิทในแต่ละวาระ รวมไปถึง 
  การมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ เปน็ต้น นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัได้เผยแพรข่อ้มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ เปน็การ 
  ล่วงหน้าก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารด้วย

 (ค) ประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยใน 
  ระหว่างการประชุม ประธานได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้แสดงความเหน็และซักถามต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ 
  บรษัิทฯ อย่างเต็มท่ี

การก�ากับดแูลกิจการ
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 (ง) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย รวมท้ังกรรมการทุกคน (ยกเว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น) จะเข้าร่วมประชุม 
  และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุน้ด้วย

 (จ) บริษัทฯ มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
  เพียงพอแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุน้ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน

 สิทธท่ัิวไป

 บรษัิทฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธขิองผู้ถือหุน้ และยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ทุกคนอย่าง 
 เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ ผู้ถือหุน้รายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรอืผู้ถือหุน้ต่างชาติ 

 บรษัิทฯ มีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบรษัิทฯ ในด้านต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปรง่ใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธ ิ
 ท่ีผู้ถือหุน้พึงมพึีงได้รบั หรอืเรื่องท่ีมผีลกระทบต่อบรษัิทฯ เชน่ การเขา้รว่มประชมุเพ่ือใชสิ้ทธอิอกเสียงในท่ีประชมุ ผู้ถือหุน้  
 สิทธใินการได้รบัเงนิปันผล การลดทุนหรอืเพ่ิมทุน เป็นต้น นอกจากน้ี บรษัิทฯ มีระเบียบบังคับใชภ้ายในบรษัิทฯ เรื่องการ 
 ควบคุมเก่ียวกับสารสนเทศภายในและเรื่องการถือหลักทรพัย์ของบรษัิทฯ เพ่ือป้องกันการใชข้้อมูลภายในโดยมิชอบและ 
 ป้องกันไม่ใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดเปิดเผยไว้ในหวัข้อ “การดูแลเรื่องการใชข้้อมูลภายใน”

 อน่ึง บริษัทได้ด�าเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยม ี
 รายละเอียดดังต่อไปน้ี

 การประชุมผู้ถือหุน้

 บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายใหม้กีารจดัประชมุผู้ถือหุน้ใหเ้ป็นไปอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรพัย ์
 แหง่ประเทศไทย ท้ังในเรื่องการเรยีกประชุม การแจง้วาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม การด�าเนินการประชุม และ 
 การบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ีในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง  
 โดยน�าหลักการท่ีเก่ียวข้องมาปรบัใชอ้ย่างเป็นรูปธรรมในการจดัประชุมผู้ถือหุน้ทุกครั้ง ต้ังแต่ก่อนการประชุม วันประชุม  
 และหลังการประชุม 

 บรษัิทฯ ได้แจง้ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ใหท้ราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพ่ือใหผู้้ถือหุน้สามารถ 
 วางแผนตารางเวลาในการเข้ารว่มประชุมได้ ซึ่งมากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ ส�าหรบัในปี 2562 ท่ีผ่านมา บรษัิทฯ จดัการ 
 ประชุมผู้ถือหุน้ จ�านวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งท่ี 24/2562 ซึ่งจดัขึ้นในวันท่ี 29 เมษายน 2562  
 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นท่ี 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เลขท่ี 477 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท  
 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มผีูถื้อหุน้ท้ังท่ีมาด้วยตนเองและรบัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ รวม 804 ราย นับจ�านวนหุน้ท่ีมา 
 ประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนรวมกันท้ังส้ิน 5,249,386,910 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 36.55 ซึ่งมากกว่าหนึ่ง 
 ในสามของจ�านวนหุน้ท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมดของบรษัิทฯ โดยผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ณ วันท่ี 15 มนีาคม 2562 (วัน Record Date  
 เพ่ือก�าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล) มีจ�านวนท้ังหมด 45,318 ราย ถือหุ้นรวมท้ังส้ิน  
 14,862,734,320 หุน้ ท้ังน้ี บรษัิทมีหุน้ท่ีซื้อคืนตามโครงการซื้อหุน้คืนเพ่ือบรหิารทางการเงนิ จ�านวน 500,000,000 หุน้  
 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.36 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ซึ่งมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติ 
 บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ได้ก�าหนดว่า หุน้ท่ีบริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมผู้ถือหุน้ รวมท้ังไม่มีสิทธใินการออกเสียงลงคะแนนและสิทธใินการรบัเงนิปันผล ดังนั้น บรษัิทฯ จงึไม่ได้น�า 
 หุน้ท่ีซื้อคืนดังกล่าวมาลงทะเบียนเพ่ือเข้ารว่มประชุมแต่อย่างใด

 ส�าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ�าปี 2562 นี้ มีกรรมการบรษัิทเข้ารว่มประชุม 12 คน จากกรรมการท้ังหมด 12 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 
 ค่าตอบแทน ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง ประธานกรรมการความรบัผิดชอบ 
 ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธาน 
 ผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกิจ เลขานกุารบรษัิท และผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชมุอยา่งครบถ้วนพรอ้มเพรยีงกัน  
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 ท้ังนี้ รายละเอียดการด�าเนินการประชุมมีดังนี้

  • ก่อนการประชุมผู้ถือหุน้

   คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหก้ารจดัการประชมุผู้ถือหุน้เปน็ไปด้วยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มปีระสิทธภิาพ และเอ้ือให ้
   ผู้ถือหุน้สามารถใชสิ้ทธขิองตน ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

   - ใหสิ้ทธผู้ิถือหุน้เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปน็วาระการประชมุ และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณา 
    เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ�าปี 2562 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศ 
    หลักเกณฑ์การพิจารณาผา่นเว็บไซต์ของบรษัิท ต้ังแต่วันท่ี 1 ธนัวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ซึ่งปรากฏว่า 
    ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 
    เลือกต้ังเป็นกรรมการบรษัิทแต่อย่างใด 

   - บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้้ถือหุน้ทราบ 
    ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมท้ังได้เผยแพรเ่อกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ 
    ของบริษัทฯ เป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุม และแจง้การเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย ์
    แหง่ประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 
    ก่อนได้รบัข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

   - ก�าหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุม โดยค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุน้ โดยท่ี 
    วันจัดการประชุมไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดท�าการท่ีติดต่อกันต้ังแต่ 3 วันท�าการขึ้นไป  
    และเป็นจุดท่ีสะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ กล่าวคือ ในปี 2562 บริษัทฯ ก�าหนด 
    วันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ขึ้นในวันท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ท่ีโรงแรมเดอะ สุโกศล เขตราชเทวี  
    ซึ่งอยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ของบรษัิทฯ

   - ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส�าคัญในท่ีประชุมผู้ถือหุน้อย่างกะทันหนั รวมท้ังไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือ 
    เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีส�าคัญโดยไม่แจง้ใหผู้้ถือหุน้ทราบล่วงหน้า

   ท้ังนี้ ในการประชุมสามัญประจ�าปี คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลใหบ้ริษัทฯ จดัใหม้ีข้อมูลในหนังสือนัดประชุมท่ี 
   เอ้ืออ�านวยต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุน้ อันได้แก่ 

   - จัดท�าหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็นภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับ 
    ฉบับภาษาไทย

   - ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย  
    30 วันก่อนวันประชุม (วันท่ีเผยแพรบ่นเว็บไซต์บรษัิทฯ 29 มีนาคม 2562)

   - ก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมท้ังระบุว่าเป็นวาระเพ่ือทราบหรือ 
    เพ่ืออนุมัติ รวมท้ัง

    : ข้อเท็จจรงิและเหตุผล พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิทประกอบในแต่ละวาระ

    : ขอ้มูลท่ีส�าคัญ เชน่ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย เหตผุลความจ�าเปน็ ผลกระทบ 
     ท้ังด้านบวกและลบในวาระการประชุมใด ๆ ท่ีส�าคัญ เป็นต้น

    : ในวาระการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ได้ใหข้้อมูลของผู้ได้รบัการเสนอแต่งต้ัง  
     ได้แก่ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ ต�าแหน่งในบรษัิทฯ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ  
     ประสบการณ์ การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ วันท่ี 
     ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการชุดต่าง ๆ  
     ในรอบปีท่ีผ่านมา การถือหุน้ในบริษัทฯ และข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น การท�ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้ง 
     ทางผลประโยชน์กับบรษัิทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา
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    : วาระการแต่งต้ังผู้สอบบญัช ีได้ใหข้อ้มูลเก่ียวกับชื่อผู้สอบบญัชแีละส�านักงานสอบบญัช ีความเป็นอิสระ  
     ของผู้สอบบัญช ี จ�านวนปีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของ 
     ค่าสอบบัญช ีโดยแสดงค่าสอบบัญชแียกจากค่าบรกิารอ่ืน

   - อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ  
    แบบ ข. พร้อมรายละเอียดวิธกีารมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุน้ไปพร้อมกับหนังสือเชญิประชุมผู้ถือหุน้  
    ส่วนหนังสือมอบฉันทะท้ัง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุน้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ 
    บรษัิทฯ  

    ส�าหรบัการมอบฉันทะของผู้ถือหุน้นั้น บรษัิทฯ ได้เพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระ 
    อยา่งน้อย 1 ท่าน ใหเ้ป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงมติในท่ีประชมุแทน 
    ในกรณีท่ีผู้ถือหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ส�าหรับการมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุมนั้นบริษัทฯ ได้แจง้ 
    รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหลักฐานท่ีต้องใชใ้นการมอบฉนัทะไว้ในหนังสือนดัประชมุผู้ถือหุน้แล้ว ซึ่งไมเ่กินกว่า 
    ท่ีก�าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติโดยท่ัวไป และจะไม่มีการรอ้งขอเอกสารใด ๆ นอกเหนือจากท่ีได้ก�าหนดไว้ 

   - จดัเตรยีมอากรแสตมป์ในกรณีท่ีผู้ถือหุน้มีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใชจ้า่ย

  • วันประชุมผู้ถือหุน้

   ในการประชุมผู้ถือหุน้ซึ่งจัดขึ้นในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหก้ารจัดการประชุมผู้ถือหุน้เป็นไปด้วย 
   ความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธภิาพ และเอ้ือใหผู้้ถือหุน้สามารถใชสิ้ทธขิองตน ซึ่งมีการปฏิบัติดังน้ี

   - ก�าหนดใหม้ีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 3 ชั่วโมง โดยจดัใหม้ีการอ�านวยความสะดวก 
    แก่ผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และจัดท�า 
    ใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนน�าระบบบาร์โค้ดมาใชใ้นการนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือให ้
    การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้อย่างรวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย�า และโปรง่ใส 

   - ประธานกรรมการท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมและมีประธานกรรมการชุดย่อย รวมท้ังกรรมการของ 
    บรษัิทฯ และผู้บรหิารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุ (ตามรายชื่อท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานการประชมุ) เพ่ือท�าหน้าท่ี 
    ชีแ้จงและตอบค�าถามของผู้ถือหุน้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

   - ประธานกรรมการดูแลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และข้อบังคับของบรษัิทฯ  
    โดยจดัสรรเวลาส�าหรบัแต่ละวาระการประชมุท่ีก�าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอยา่งเหมาะสม และได้ด�าเนินการ 
    ประชุมโดยเรยีงตามวาระท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม 

   - คณะกรรมการบริษัทดูแลใหผู้้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ซึ่งการประชุมสามัญ 
    ผู้ถือหุน้ ปี 2562 มนีายโสภณ เพ่ิมศิรวัิลลภ ผู้สอบบญัชแีหง่บรษัิท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เขา้รว่มประชมุ

   -  ก่อนเริม่เขา้สู่การประชมุตามระเบยีบวาระ ประธานได้แจง้ใหท่ี้ประชมุรบัทราบจ�านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุน้ 
    ท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม วิธีการปฏิบัติในการออกเสียง 
    ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม พร้อมท้ังวิธปีฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ซึ่งจะต้องลงมติ 
    ในแต่ละระเบียบวาระ เพ่ือใหผู้้ถือหุน้ท่ีเข้ารว่มประชุมรบัทราบโดยท่ัวกัน และได้มีการแจง้ผลการออกเสียง 
    ใหท่ี้ประชุมรบัทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ

   - บรษัิทฯ ได้ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุน้ตามล�าดับระเบียบวาระท่ีได้แจง้ในหนังสือนัดประชุม 

   - บรษัิทฯ ถือหลักปฏิบัติว่า เพ่ือใหผู้้ถือหุน้มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บรษัิทฯ จะไม่เพ่ิมระเบียบวาระ 
    การประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจง้ใหผู้้ถือหุน้ทราบล่วงหน้า

    ท้ังน้ี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ปี 2562 ท่ีผ่านมา ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมอ่ืนเพ่ือพิจารณาท่ีไม่ได้ระบุ 
    ไว้ในหนังสือนัดประชุม
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   - น�าบตัรลงคะแนนมาใชใ้นการลงมติในการประชมุผูถื้อหุน้โดยจดัท�าบตัรลงคะแนนแยกตามวาระ เพ่ือใหผู้้ถือหุน้ 
    สามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเหน็สมควร

   - ในวาระเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งเป็นวาระท่ีมีหลายรายการ ได้จดัใหแ้ยกบัตรลงคะแนนใหผู้้ถือหุน้สามารถใช ้
    สิทธอิอกเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้

   - ในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ในท่ีประชุม และบริษัทฯ ได้ 
    ตอบค�าถามของผูถื้อหุน้อยา่งครบถ้วนในประเด็นส�าคัญท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

   - จดัใหม้ีบัตรลงคะแนนเสียง ส�าหรับผู้ถือหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้ตรวจนับคะแนนเสียง 
    และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงท่ีลงมติ 
    เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง พรอ้มท้ังแจง้จ�านวนบัตรเสีย (ถ้ามี) ด้วย

   - ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้มีสิทธอิย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ 
    การด�าเนินงานของบรษัิทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยบรษัิทฯ จะบันทึก 
    ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุน้ดังกล่าว ตลอดจนประเด็นซักถามและข้อคิดเหน็ท่ีส�าคัญไว้ในรายงานการประชุม

    ท้ังน้ี ผูถื้อหุน้รายใหญแ่ละผูถื้อหุน้รายยอ่ยต่างได้รบัขอ้มูลเก่ียวกับการด�าเนนิธุรกิจและรายงานทางการเงนิ  
    รวมท้ังสิทธใินการจดัสรรเงนิปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

   - ใหสิ้ทธผู้ิถือหุน้สามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
    ในวาระท่ียังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

  • หลังการประชุมผู้ถือหุน้

   คณะกรรมการบริษัทดูแลใหม้ีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุน้ท่ีมีสาระส�าคัญ 
   อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

   - เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท�าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของ 
    ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบรษัิทฯ (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

   - จดัส่งส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุน้ใหต้ลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม 
    ผู้ถือหุน้

   - เผยแพร่รายงานการประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sansiri.com)  
    ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุน้

   - ดูแลใหร้ายงานการประชุมผู้ถือหุน้บันทึกข้อมูลส�าคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

    (ก)  รายชื่อกรรมการและผู้บรหิารท่ีเขา้ประชมุ และสัดส่วนกรรมการท้ังหมดท่ีมอียูล่่าสุด และบนัทึกสัดส่วน 
      ของกรรมการท่ีเข้ารว่มการประชุมและไม่เข้ารว่มการประชุม

    (ข)  วิธกีารลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ  
      งดออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ

    (ค)  ประเด็นส�าคัญท่ีผู้ถือหุน้ได้มีการซักถาม และการชี้แจงจากบริษัทฯ โดยสรุป รวมท้ังชื่อ-นามสกุล 
      ของผู้ถามและผู้ตอบ
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3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ได้ใหค้วามส�าคัญต่อสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและ 
 ผู้บรหิารของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย หรอืผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุน้ ลูกค้า คู่แข่ง และเจา้หนี้ เป็นต้น เนื่องจาก 
 บรษัิทฯ ค�านึงถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ส่ีวนได้เสียต่าง ๆ  ซึ่งจะสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งก�าไรใหกั้บบรษัิทฯ  
 ซึ่งถือว่าเป็นการสรา้งความส�าเรจ็ในระยะยาวของบรษัิทฯ ได้

 ท้ังนี้ บรษัิทฯ ได้จดัใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเป็นธรรม โปรง่ใส และทันเวลา เพ่ือใหผู้้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รบั 
 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังน้ี

 ผู้ถือหุน้

 บรษัิทฯ มุง่ใหผู้้ถือหุน้ได้รบัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยด�าเนินการใหม้ผีลประกอบการท่ีดีอยา่งสม�าเสมอ และมกีารพัฒนา 
 ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารโดยเท่าเทียมกัน พร้อมท้ังมีระบบ 
 การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และผู้ถือหุน้ 

 ลูกค้า

 บรษัิทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของลกูค้า จงึมุง่สรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูค้าอยา่งเหมาะสม โดยการน�าเสนอผลิตภณัฑ์ 
 และบริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ รวมถึงปลูกฝังความรู้จัก รู้ใจ และ 
 เข้าใจลูกค้า (Customer Centric) ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบรษัิทฯ ใหกั้บพนักงานในองค์กรทุกคน 
  

 พนักงาน

 บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูน 
 ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังส่งเสริมพนักงานใหม้ีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ  
 ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทุน 
 ส�ารองเล้ียงชพี ประกันสุขภาพ และประกันชวิีต เป็นต้น

 นอกจากน้ี เพ่ือดแูลใหพ้นักงานมกีารออมอยา่งเพียงพอส�าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมท้ังสนับสนุนใหพ้นักงานมคีวามรู ้
 ความเข้าใจในการบรหิารจดัการเงนิ บรษัิทฯ ได้จดัใหม้ีกองทุนส�ารองเล้ียงชพีซึ่งบรหิารจดัการโดยบรษัิทจดัการกองทุน 
 มืออาชพีซึ่งได้รบัการรบัรองจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ โดยการเข้าเป็นสมาชกิ 
 ของกองทุนใหเ้ริ่มต้ังแต่วันท่ีพนักงานบรรจุเป็นพนักงานประจ�า และพนักงานต้องจา่ยเงนิสะสมเข้ากองทุนโดยบริษัทฯ  
 จะหักจากเงินเดือนของพนักงานในวันจ่ายเงินเดือนทุก ๆ เดือน ตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุน 
 ส�ารองเล้ียงชพีท่ีพนกังานเปน็สมาชกิอยู ่ซึ่งพนกังานสามารถเลือกจ�านวนเงนิท่ีจะจา่ยเขา้กองทนุส�ารองเล้ียงชพีได้ต้ังแต่ 
 อัตรารอ้ยละ 2 - 12 ท้ังน้ี ขึ้นอยูกั่บระยะเวลาการเปน็พนกังาน และบรษัิทฯ จะจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุ ตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ 
 ในขอ้บงัคับกองทนุส�ารองเล้ียงชพีท่ีพนกังานเปน็สมาชกิอยู ่ปจัจุบนั ณ ป ีพ.ศ. 2562 กองทนุส�ารองเล้ียงชพีของบรษัิทฯ  
 มีท้ังส้ิน จ�านวน 7 แผนการลงทุนย่อย ซึ่งพนักงานสามารถเลือกแผนการลงทุนย่อยได้เองตามนโยบายการลงทุนท่ี 
 สอดคล้องกับชว่งอายุ ระดับความเส่ียง และความต้องการของตน โดยผู้บรหิารจดัการกองทุนจะสรุปผลการด�าเนินงาน 
 และทิศทางการลงทุนใหท้ราบเป็นประจ�าทุก 6 เดือน

 อนึ่ง พนักงานจะมีสิทธไิด้รับเงนิสะสมและผลประโยชน์ของเงนิสะสมท่ีพนักงานจา่ยเข้ากองทุนเมื่อพนักงานพ้นสภาพ 
 การเป็นพนักงานและไม่ได้กระท�าความผิดร้ายแรง ท้ังนี้ จ�านวนของเงนิสะสมและผลประโยชน์ของเงนิสะสมท่ีพนักงาน 
 มีสิทธไิด้รบัน้ันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นพนักงานตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ด้วย
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 ผู้บรหิาร

 บรษัิทฯ เล็งเหน็ถึงความส�าคัญของผูบ้รหิารซึ่งเปน็ปจัจยัหน่ึงสู่ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธุรกิจ จงึได้มกีารจดัท�าโครงสรา้ง 
 ค่าตอบแทนของผู้บรหิารอย่างเหมาะสม ใหส้อดคล้องกับความรูค้วามสามารถ หน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย  
 ผลการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ และพิจารณาเปรยีบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบรษัิทอ่ืนท่ีอยู่ใน 
 อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน 
 ตามเป้าหมายของงานท่ีรับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจ�าปีของบริษัทฯ  
 เพ่ือเป็นแรงผลักดันใหผู้้บรหิารสรา้งความมั่นคงและเติบโตใหแ้ก่องค์กรในระยะยาว

 เจา้หนี้และคู่ค้า

 บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจกับเจา้หนี้และคู่ค้าทุกประเภทอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
 และเงื่อนไขภายใต้สัญญาท่ีได้ตกลงรว่มกันและตามท่ีกฎหมายก�าหนด

 บรษัิทฯ ได้จดัท�าจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ขึ้นเพ่ือก�าหนดทิศทางของการพัฒนาธุรกิจ 
 อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ กับคู่ค้า พร้อมกับวางมาตรฐานและแนวปฏิบัติใหคู้่ค้าได้ศึกษา และใชใ้นการปฏิบัติงานร่วมกับ 
 กลุ่มบรษัิทฯ ตลอดการท�างาน ท้ังนี้ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจจะก�าหนดแนวปฏิบติัต่อคู่ค้าในหว่งโซอุ่ปทานของกลุ่มบรษัิทฯ  
 ซึ่งรวมผู้จดัซื้อและผูจ้ดัจา้งทกุราย โดยมุง่พัฒนามาตรฐานการปฏิบติังานในประเด็นด้านจรยิธรรมธุรกิจ (Business Ethics)  
 สิทธมินษุยชนและแรงงาน (Human Rights and Labour Standard) การบรหิารจดัการคณุภาพ (Quality Management)  
 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั (Occupational, Health and Safety) และส่ิงแวดล้อม (Environment) เน่ืองด้วยบรษัิทฯ  
 เล็งเหน็ความส�าคัญในประเด็นเหล่าน้ี และต้ังใจท่ีจะวางมาตรฐานการท�างานใหเ้หนอืขอ้บงัคับทางกฎหมายเพ่ือใหม้าตรฐาน 
 กระบวนการธุรกิจของกลุ่มแสนสิริกับคู่ค้ามีความเท่าเทียม ความเสมอภาค และเป็นท่ียอมรับ แม้เผชิญต่อกฎเกณฑ์ 
 ท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

 ในการส่งเสรมิ สนับสนุน และติดตามใหคู้่ค้าธุรกิจปฏิบติัตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจนั้น บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะรว่มมอืกับคู่ค้า 
 ผ่านการก�ากับดูแล ใหข้้อมูล ใหแ้นวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับการด�าเนินงาน และประเมินผลการด�าเนินงานตามความเหมาะสม  
 เพ่ือใหคู้่ค้าสามารถพัฒนาการด�าเนินงานใหส้อดคล้องกับมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งมุ่งหวังว่าหลักการของ 
 จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจจะผลักดันประสิทธิภาพการท�างานระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าทุกรายไปสู่การท�างานท่ีสร้าง 
 ความเชื่อมั่นและมูลค่าระยะยาวใหกั้บผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 คู่แข่งทางการค้า

 บรษัิทฯ ปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการค้าอยา่งเป็นธรรม และไมแ่สวงหาขอ้มูลของคู่แขง่ทางการค้าโดยไมสุ่จรติ และไมก่ระท�าการ 
 ใด ๆ ท่ีละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนหรอืคู่แข่งทางการค้า 

 ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

 บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 โดยรวม รวมท้ังมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

 ด้วยบรษัิทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเติมเต็มการอยู่อาศัยท่ีสมบูรณ์แบบ รวมท้ังมุ่งสรา้งมูลค่าในระยะยาวใหแ้ก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
 ทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยก�าหนดแนวทางและเป้าหมายการด�าเนินงานท่ีครอบคลุม 
 ท้ังการเติบโตด้านธุรกิจและการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในกระบวนการธุรกิจ ผ่านการคิดค้นนวัตกรรม 
 เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมท้ังยกระดับการบริหารจดัการองค์กรใหส้อดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล 
 กิจการท่ีดี ท้ังน้ี การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องตามประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน  
 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ท่ีได้รับการทบทวนโดยพิจารณาเทียบกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก  
 (Global Trends) และบรบิทด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ ซึ่งผลการด�าเนินงานและแผนงาน 
 ด้านความยั่งยืนจะมีการส่ือสารใหแ้ก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความคาดหวัง 
 ของผู้มส่ีวนได้เสียในประเด็นด้านความยั่งยนืทกุมติิอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ�าทกุปี ท้ังนี้ การส่งเสรมินวัตกรรม การพัฒนา 

143



 โครงการใหเ้ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจัดเป็นประเด็นท่ีส�าคัญขององค์กรท่ีมีผลต่อ 
 ความยั่งยืนโดยรวม นอกจากน้ี บรษัิทฯ ต้ังใจส่งมอบความสุขท่ียั่งยืน สู่สังคมด้วยการรว่มมือกับ UNICEF เพ่ือสรา้ง 
 พ้ืนท่ีและโอกาสใหกั้บเด็ก ๆ พร้อมป้องกันการใชแ้รงงานเด็ก ตลอดจนโครงการรักษ์โลกในด้านต่าง ๆ ด้วยอยากเหน็ 
 ทุกคนในสังคมมีความสุขท่ียั่งยืน

 ในการก�าหนดเป้าหมายและความส�าเรจ็ของการด�าเนินธุรกิจในแต่ละปีนั้น นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิแล้ว  
 คณะกรรมการบริษัทยังค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ ด้วยแนวคิดในการเดินหน้าเป็นผู้น�า 
 เพ่ือผลักดันและก�าหนดมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยในด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
 อย่างจริงจงัและยั่งยืน โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการท�าการศึกษาโครงการท่ีใหค้วามส�าคัญท้ังในด้านการลดใชพ้ลังงาน 
 และทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมโลก ซึ่งได้มีการริเริ่มโมเดลต้นแบบภายใต้ชื่อ  
 “แสนสิริ กรีน มิชชั่น (Sansiri Green Mission)” อันสะท้อนถึงปรัชญาของแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ  
 “Circular Economy” ผสานการสรา้งสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยภีายใต้การวิจยัและพัฒนาในการอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 และจดัการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยมี Green Roadmap เพ่ือขับเคล่ือนความยั่งยืนในทุกโครงการใหม่ของแสนสิร ิ 
 ผลักดัน 4 ค�ามั่นสัญญาหลัก ได้แก่ (1) Waste Management (2) Energy Saving and Generation (3) Smart Move  
 และ (4) Sustainability เพ่ือโลกและคุณภาพชวิีตท่ีดีในการอาศัยอยู่ของลูกบ้านแสนสิริและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน  
 ท้ังนี้ ฝ่ายจดัการจะน�าเสนอความคืบหน้าของโครงการใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบอย่างสม�าเสมอ 

 ส�าหรบัเป้าหมายความยั่งยืนของบรษัิทฯ จนถึงปี 2565 นั้น คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้ก�าหนดใหส้อดคล้องกับ 
 ค่านิยมขององค์กร เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และเพ่ือแสดงแนวทางท่ีชดัเจน 
 ของแสนสิริในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อมกับการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง  
 โดยบรษัิทฯ ได้ก�าหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการความยั่งยนื ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และหนว่ยงาน 
 ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคล่ือนการด�าเนินงานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ

 ท้ังน้ี ในการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ มีการพัฒนาใหส้อดคล้องกับทิศทางของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยจะส�ารวจผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจ 
 ของประเด็นท่ีพบจากกระบวนการด�าเนินงานตลอดหว่งโซคุ่ณค่า (Value Chain) เพ่ือพิจารณาและจดัล�าดับความส�าคัญ 
 ของเป้าหมาย SDGs ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และน�าไปประกอบการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน 
 ระดับองค์กร พร้อมท้ังจดัท�าแผนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
 ได้ก�าหนดนโยบายและมาตรการด�าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร 
 อย่างมีประสิทธภิาพ เพ่ือควบคุมผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมต้ังแต่กระบวนการออกแบบโครงการ การผลิต การขนส่ง 
 วัสดกุ่อสรา้ง และการก่อสรา้ง โดยบรษัิทฯ ได้ก�าหนดเปา้หมายการลดการใชพ้ลังงาน การใชน้�า การผลิตขยะ ในกระบวนการ 
 ธุรกิจขององค์กรตลอดหว่งโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมท้ังส่ือสารผลการด�าเนินงานใหแ้ก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง 
 ผ่านส่ือสารสนเทศ 

 บรษัิทฯ จดัท�ารายงานความยั่งยนืประจ�าป ี2562 ต่อเนื่องเป็นปท่ีีส่ี เพ่ือน�าเสนอแนวทางบรหิารจดัการและผลการด�าเนนิงาน 
 ในประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท่ีครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยม ี
 ขอบเขตของรายงานครอบคลมุบรษัิทฯ และบรษัิทในกลุ่มท่ีแสนสิรถืิอครองหุน้มากกว่าหรอืเท่ากับรอ้ยละ 50 และอยูภ่ายใต้ 
 การบรหิารจดัการของบรษัิทฯ ในประเทศไทย โดยเปน็การน�าเสนอขอ้มูลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562  
 อันสอดคล้องกับแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards - Core Option
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส

 บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปรง่ใส และท่ัวถึง ท้ังในรูปของรายงานข้อมูล 
 ทางการเงนิและข้อมูลท่ัวไป ตลอดจนข้อมูลส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยข้อมูล 
 ข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 รายงานประจ�าปี  
 และการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ�าปี เป็นต้น เพ่ือใหผู้้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง นอกจากนี้  
 บริษัทฯ ได้มีการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าถึงข้อมูลท่ีส�าคัญทางการเงนิและผลประกอบการ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 
 ท่ีมีต่อผลต่อราคาหลักทรพัย์

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังให้ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ และผู้บริหารจากฝ่ายผู้ลงทุน 
 สัมพันธเ์ป็นผู้ใหข้อ้มูลกับบุคคลภายนอก เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีมคีวามเหมาะสมกับการปฏิบติัหน้าท่ีและเขา้ใจธุรกิจของบรษัิทฯ  
 รวมท้ังวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถส่ือสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากนี้ สารสนเทศของบรษัิทฯ ท่ีได้รายงานต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ ผู้ถือหุน้ และนักลงทุนแล้ว จะเผยแพรท้ั่งภาษาไทย 
 และภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ (www.sansiri.com) ซึ่งนบัเปน็อีกชอ่งทางหนึ่งในการส่ือสารท่ีทันต่อเหตกุารณ์ 
 และผู้ใชส้ามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

 สารสนเทศท่ีส�าคัญของบรษัิทฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงนิและขอ้มูลท่ีมใิชข่อ้มูลทางการเงนิต่าง ๆ  ตามขอ้ก�าหนด 
 ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยฯ์ และขอ้มูลอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในส่วนของงบการเงนิ 
 ท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ และผ่าน 
 ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษัิทเรยีบรอ้ยแล้ว ท้ังนี้ คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงนิรวมของ 
 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดังกล่าวจดัท�าขึ้นตามมาตรฐาน 
 การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�าเสมอ ใช้ดุลพินิจ 
 อย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ 
 ประกอบงบการเงนิ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จดัใหม้ีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธผิล  
 เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ 
 ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือใหท้ราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ  
 ในการนี้ คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร เป็นผู้ดูแล 
 รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปแีละแบบ 56-1 แล้ว

 บรษัิทฯ ได้แจง้ใหก้รรมการและผู้บรหิารรบัทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละ 
 ตลาดหลักทรพัยฯ์ ท่ีก�าหนดใหก้รรมการและผู้บรหิารมหีนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยต่์อส�านกังาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยฯ์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ 
 พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ และใหแ้จง้ต่อเลขานุการบรษัิทรบัทราบ 
 เพ่ือจดัท�าบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจ�านวนหลักทรพัย์ของกรรมการและผู้บรหิารเป็นรายบุคคล 

 หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ ์

 บริษัทฯ มีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรับผิดชอบในการส่ือสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ  
 ของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ นักวิเคราะห ์และผู้ลงทุนท่ัวไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงรบัผิดชอบในการเสรมิสรา้ง 
 ภาพลักษณ์ ทัศนคติท่ีดี และความเชื่อมั่นใหกั้บนักวิเคราะหแ์ละผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนหรอืผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงาน 
 ดังกล่าวได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0-2027-7888 ต่อ 1063 หรอื 1064 หรอืท่ีอีเมล IR@sansiri.com

 การประชุมนักวิเคราะหห์ลักทรพัย์

 บริษัทฯ ได้จดัการบรรยายส�าหรับนักวิเคราะหแ์ละนักลงทุน รวมถึงผู้ถือหุน้ท่ีสนใจ ส�าหรับการเปิดเผยผลประกอบการ 
 และจดัท�าเอกสารข่าว (Investor Release) เป็นรายไตรมาสแก่นักลงทุน
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5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท

 ข้อบังคับของบรษัิทฯ ก�าหนดใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 9 ท่าน โดยได้รบั 
 การพิจารณาเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมดต้องม ี
 ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย

 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจ�านวนกรรมการท้ังหมด 11 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของ 
 กรรมการท้ังคณะ โดยมีรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหวัข้อรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหาร 
 ของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนด สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
 กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

 การแต่งต้ังกรรมการและการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีม ี
 ความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จ�านวนปีท่ี 
 ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ และการด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอ่ืน ปรากฏรายละเอียดอยูใ่นหมวดโครงสรา้ง 
 การจดัการ

 สัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ีสะท้อนการถ่วงดุลอ�านาจกันอย่างเหมาะสม  
 โดยคณะกรรมการบรษัิท มจี�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการท่ีไมเ่ปน็ผู้บรหิาร จ�านวน 6 ท่าน (ในจ�านวนนีเ้ปน็กรรมการ 
 ท่ีเป็นอิสระ จ�านวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต.)  
 และกรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร จ�านวน 5 ท่าน

 อนึ่ง กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร สามารถแสดงความเหน็เก่ียวกับการท�างานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ

 คณะกรรมการชุดย่อย

 เพ่ือใหก้ารก�ากับดูแลบริษัทฯ เป็นไปอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัท 
 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา 
 ประเด็นเฉพาะเรื่อง ชว่ยพิจารณากล่ันกรองการด�าเนินงานท่ีส�าคัญเฉพาะเรื่องตามท่ีได้รบัมอบหมาย และเสนอความเหน็ 
 แก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอ�านาจพิจารณาตัดสินใจเรื่องส�าคัญในบางเรื่องตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให ้
 อ�านาจไว้ ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และการเข้ารว่มประชุมของ 
 กรรมการบรษัิทในคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหวัข้อ “โครงสรา้งการจดัการ”

 บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาท 
 อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ�านาจในการด�าเนินงาน อนึ่ง แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุน้ท่ีมิใช ่
 กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยผ่านความ 
 เหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหน็ว่า โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
 บริษัทฯ และเป็นจุดแข็งท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จและมีการเติบโตอย่าง 
 ต่อเนื่องได้ เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจของบรษัิทฯ มายาวนาน มีประสบการณ์  
 และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี พร้อมท้ังได้ปฏิบัติ 
 หน้าท่ีโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด

 ประธานกรรมการเป็นผู้น�าของคณะกรรมการบรษัิท มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการตามท่ีกฎหมายก�าหนด  
 ซึ่งรวมถึงขอ้บงัคับของบรษัิทฯ และกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ  ท่ีใชบ้งัคับ โดยยดึมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ 
 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีใหแ้ก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ 
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 ท้ังน้ี ประธานกรรมการท�าหน้าท่ี (1) ก�ากับ ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจได้ว่า การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิทโดยรวม  
 คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ  และกรรมการแต่ละคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ บรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
 ขององค์กร (2) ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิทโดยหารอืรว่มกับฝ่ายจดัการพรอ้มท้ังท�าหน้าท่ีเป็นประธาน 
 ในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทและท่ีประชมุผู้ถือหุน้ ควบคมุดแูลการประชมุดังกล่าวใหด้�าเนนิไปอยา่งเรยีบรอ้ย เปดิโอกาส 
 ใหก้รรมการและผู้ถือหุน้ได้แสดงความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มท่ีในเชงิสร้างสรรค์ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 และเป็นอิสระ (3) ดูแลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและ 
 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี (4) สามารถอุทิศและจดัสรรเวลาใหไ้ด้อย่างเพียงพอ อันเป็น 
 ประโยชน์ต่อการด�าเนนิกิจการของบรษัิทฯ (5) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการใหค้วามเหน็ได้อยา่งอิสระ และ (6) เสรมิสรา้ง 
 ความสัมพันธอั์นดีระหว่างกรรมการท่ีเปน็ผู้บรหิารและกรรมการท่ีไมเ่ปน็ผู้บรหิาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่มหีน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการบรหิารและจดัการบรษัิทฯ ใหม้กีารด�าเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ ์ 
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก�าหนดไว้ โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  
 ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบรษัิทมีภารกิจและความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์  
 ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ท่ีใชบ้ังคับ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุน้ รวมถึงการพิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบในการก�าหนด 
 นโยบายและทิศทางการบรหิารจดัการ เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณ เป็นต้น พรอ้มท้ังติดตามดูแลการด�าเนินงาน 
 ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรม 
 ด้วยความสุจรติและความระมัดระวัง

 นอกจากอ�านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีบรษัิทฯ ได้เปดิเผยไว้ในส่วนของโครงสรา้งการจดัการแล้ว คณะกรรมการบรษัิท 
 ยังมีบทบาทส�าคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี

 • จรยิธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมการบรษัิท มนีโยบายอยา่งชดัเจนในการด�าเนินธุรกิจอยา่งมจีรยิธรรม ซื่อสัตย ์สุจรติ โดย คณะกรรมการ  
  ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนจะต้องปฏิบติัหนา้ท่ีด้วยความซื่อสัตย ์สุจรติ ท้ังนี ้มกีารจดัท�า “คูม่อืการก�ากับดแูลกิจการ 
  และจรรยาบรรณธุรกิจ” (ฉบับทบทวนและปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562) ขึ้น เพ่ือวางมาตรฐาน 
  ด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีในองค์กร รวมไปถึงกระบวนการ 
  ด�าเนินธุรกิจ ด้วยเล็งเหน็ว่า หากทกุส่วนงานได้สะท้อนคณุค่าทางจรยิธรรมผ่านการด�าเนินงานและความมุง่มั่นแล้ว  
  ย่อมนับเป็นส่วนส�าคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทฯ โดยได้ก�าหนดความคาดหวังท่ีองค์กรมีต่อ 
  พนักงานทกุคน รวมถึงการท่ีพนักงานทกุคนได้เขา้ใจถึงหลักการ แนวปฏิบติั และเจตนารมณข์องบรษัิทฯ ท่ีถ่ายทอดไว้ 
  ในคู่มือดังกล่าว โดยบรษัิทฯ ถือเป็นส่ิงส�าคัญยิ่งท่ีพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักการต่าง ๆ  อย่างเครง่ครดั  
  ตลอดจนมุ่งหวังท่ีจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย และเน้นย�าให้เห็นถึงเหตุผลว่าท�าไมผู้มีส่วนได้เสียจึงได้เชื่อและไว้วางใจในบริษัทฯ ของเรา  
  และในขณะเดียวกัน ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถก�าหนดความคาดหวังในการด�าเนินธุรกิจกับบรษัิทฯ ได้จากหลักการ 
  และแนวปฏิบัติท่ีก�าหนดไว้ในคู่มือฉบับดังกล่าวด้วย 

  ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นในจรยิธรรม ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ บรษัิทฯ  
  จงึก�าหนดให ้ “Integrity - ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและองค์กร” เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรท่ีส�าคัญ โดยม ี
  คณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ 
  ซื่อสัตย์ สุจรติ โปรง่ใส เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบรษัิทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมท้ังก�ากับดูแลใหก้ลุ่มแสนสิร ิ
  ด�าเนินธุรกิจใหส้อดคล้องกับกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ของภาครฐั รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ 
  ตามท่ีองค์กรก�าหนด และให้ส่ือสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม�าเสมอ  
  เพ่ือใหผู้้ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบรษัิทฯ 
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  ด้วยความซื่อสัตย ์สุจรติ และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบติัต่อบรษัิทฯ และผู้มส่ีวนได้เสียทกุกลุ่ม สาธารณชน และสังคม  
  โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวกับผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างสม�าเสมอ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงาน 
  จะต้องมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care) รวมถึงตัดสินใจและท�ารายการโดยไม่มี 
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติ 
  ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  - คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลใหก้รรมการทุกคน และการด�าเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย  
   วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ระเบียบ กฎเกณฑ์  
   ข้อบังคับ ขั้นตอนการอนุมัติ ระเบียบ และนโยบายของบรษัิทฯ รวมถึงคู่มือก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 
   ธุรกิจ และก�าหนดใหม้รีะบบการรายงานเปน็ล�าดับขั้นต่อผูบ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มท้ังติดตามดแูลการด�าเนนิงาน 
   ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อยา่งมปีระสิทธภิาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุน้ภายใต้มาตรฐานจรยิธรรม 
   ด้วยความสุจรติและความระมัดระวัง

  - การเข้าท�านิติกรรมสัญญาใด ๆ จะต้องผ่านการอนุมัติตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับ 
   ของบรษัิทฯ ก�าหนด รวมถึงระเบียบอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการของบรษัิทฯ ด้วย

  อน่ึง การท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทฯ ก�าหนดใหค้ณะกรรมการ 
  ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
  ตลาดหลักทรพัย์ฯ ก�าหนด) ทุกครั้ง และมีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ  
  ข้อบังคับท่ีก�าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร และการเปิดเผย 
  ข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกฎหมายหรอืหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนดไว้อย่างเครง่ครดั  

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมี 
  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้เปน็ลายลักษณอั์กษร 
  ในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยก�าหนดให้ในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ารายการท่ี 
  เก่ียวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมายและ 
  หลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีใช้บังคับกับการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ 
  บริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติ 
  ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารตามท่ีประกาศดังกล่าวก�าหนดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

  คณะกรรมการบรษัิทได้ทราบถึงรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และได้พิจารณา 
  ความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  โดยในส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผย 
  รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�าเป็น ไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 แล้ว นอกจากนี้  
  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใดท่ีมส่ีวนได้เสียจะไมไ่ด้รบัอนญุาตใหเ้ขา้รว่มในกระบวนการตัดสินใจหรอืออกเสียง 
  ลงคะแนนในเรื่องท่ีอาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และบุคคลเหล่านั้น

 • ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ ใหค้วามส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับกิจการท่ีบริษัทฯ ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน ท้ังในระดับ 
  บรหิารและระดับปฏิบติังานท่ีมปีระสิทธภิาพ จงึได้มกีารปรบัโครงสรา้งองค์กรใหส้อดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ หน้าท่ี  
  และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมท้ังได้ก�าหนดภาระหน้าท่ี อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ 
  ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์  
  และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและ 
  ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ  
  ได้จดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงนิเสนอผู้บรหิารสายงานท่ีรบัผิดชอบ
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  บริษัทฯ ได้จดัใหม้ีการตรวจสอบเพ่ือใหม้ั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงนิท่ีส�าคัญของบริษัทฯ  
  ได้ด�าเนินการตามแนวทางท่ีก�าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด 
  ท่ีเก่ียวข้องกับบรษัิทฯ (Compliance Control) และเพ่ือใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถ 
  ท�าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก�าหนดให้มีการรายงานการด�าเนินการโดยตรง 
  ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบัการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

 • การบรหิารความเส่ียง

  คณะกรรมการบริษัทได้ใหค้วามส�าคัญเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดและ 
  ประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการก�าหนดมาตรการป้องกันและจดัการความเส่ียง ซึ่งรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผล 
  ต่อการด�าเนินงานของบรษัิทฯ โดยมอบใหฝ่้ายจดัการด�าเนินการเพ่ือประเมนิความเส่ียงและผลกระทบจากเหตกุารณ์ 
  ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังในแงข่องเศรษฐกิจ การเงนิ สังคม และกฎหมาย รวมท้ังการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม และก�าหนด 
  มาตรการเพ่ือจดัการแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างสม�าเสมอ

  อนึ่ง บรษัิทฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน เพ่ือสอบทาน 
  ความถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความน่าเชื่อถือของงบการเงนิ ซึ่งมีรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ี 
  และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อ “โครงสรา้งการจดัการ”

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา 
  กรรมการบริษัท รวมท้ังก�าหนดการจา่ยค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน�าเสนอ 
  ท่ีประชุม ผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

  กลยุทธแ์ละนโยบายท่ีส�าคัญของบรษัิทฯ ได้รบัการส่ือสารไปยังคณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน  
  ผ่านเครื่องมือหรือช่องทางในการส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเน้ือหา เช่น ระดับผู้บริหารจะส่ือสาร 
  ผ่านการประชุม Corporate Planning เป็นประจ�าทุก 6 เดือน เป็นต้น ส�าหรับในระดับพนักงานท้ังในส่วนของ 
  ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานสาขา และพนักงานประจ�าโครงการจะส่ือสารผ่านสายการบังคับบัญชาตามล�าดับ รวมท้ัง 
  การก�าหนดเนื้อหาไว้ในหลักสูตรปฐมนเิทศ การจดัอบรมสัมมนา การส่ือสารภายในองค์กร (ระบบอินทราเนต็ของบรษัิทฯ)  
  การเรยีนในระบบ E-learning การใชอี้เมล การจดักิจกรรมท่ีส่งเสรมิและสอดคล้องกับนโยบายของบรษัิทฯ เป็นต้น  
  โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการปฏิบัติและความคืบหน้า ตลอดจนรับทราบรายงานผลการด�าเนินงาน  
  และใหข้้อเสนอแนะหรอืค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจดัการเป็นประจ�าทุกไตรมาส

 • การดแูลใหก้รรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ

  ในเดือนธันวาคมของทุกปี กรรมการจะได้รับทราบก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทส�าหรับการประชุม 
  ในรอบปีถัดไปเป็นการล่วงหนา้ ท้ังน้ี เพ่ือใหค้ณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชมุได้อยา่งมปีระสิทธภิาพและจดัสรร 
  เวลาได้อย่างเพียงพอ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระมีระยะเวลาพิจารณาท่ีเพียงพอเหมาะสม  
  ซึ่งกรรมการจะได้รบัเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพ่ือใหม้ีเวลาศึกษาข้อมูล

  อนึ่ง ในปี 2562 คณะกรรมการได้จดัประชุมคณะกรรมการบรษัิทขึ้น จ�านวน 15 ครั้ง รายละเอียดปรากฏตามหวัข้อ 
  โครงสรา้งการจดัการ : ตารางสรุปการเข้ารว่มประชุมในปี 2562 ของคณะกรรมการบรษัิท 
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การแต่งต้ังกรรมการและผู้บรหิาร

การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระและมิได้เป็น 
ผู้บรหิาร (Non-executive Directors) จ�านวน 3 ท่าน ท�าหน้าท่ีก�าหนดโครงสรา้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิท 
ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน 

ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีสมควรใหด้�ารงต�าแหนง่กรรมการบรษัิทท่ีครบวาระ และ/หรอื มตี�าแหนง่ว่างลง และ/หรอื  
แต่งต้ังเพ่ิม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลโดยค�านึงถึงความรู้ ความสามารถ  
ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ มีประวัติการท�างานท่ีดี วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมท้ังมีคุณธรรม จรยิธรรม สามารถอุทิศเวลา
ใหบ้ริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของ 
บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจดัท�าแบบแสดง 
องค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) เพ่ือก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณา 
จากทักษะจ�าเป็นท่ียังขาด รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ 
ตามแผนกลยุทธท์างธุรกิจของบรษัิทฯ โดยไม่ได้จ�ากัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรอืความแตกต่างอ่ืนใด 

คณะกรรมการบรษัิทมคีณุสมบติัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธใ์นการด�าเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ ตลอดจนมคีวามหลากหลาย 
ทางความรู ้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ดังนี้

ความรู้/ทักษะ/ความช�านาญ/ประสบการณ์

รายชื่ อกรรมการ
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1. นายอภิชาติ          จูตระกูล • • • • • • • • •
2. นายเจษฎาวัฒน์  เพรียบจริยวัฒน์ • • • • • • •
3. นายเศรษฐา        ทวีสิน • • • • • • •
4. นายวันจกัร์         บุรณศิริ • • • • • • • • • • •
5. นายธงชัย           จริอลงกรณ์ • • • •
6. นายพรทัต          อมตวิวัฒน์ • • • • • • • • • • • • • •
7. นายศุภนิจ           จยัวัฒน์ • • • • • • • •
8. นายกิตติชัย        รักตะกนิษฐ์ • • • • • • • • •
9. นายวิชญา          จาติกวณิช • • • • •
10. นายอุทัย           อุทัยแสงสุข • • • • • • •
11. นายศุภกรณ์       เวชชาชีวะ • • • • • • • •
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หลังจากนั้น จะจดัใหม้กีารประชมุ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหไ้ด้กรรมการท่ีมคีณุสมบติัท่ีก�าหนดไว้ รวมถึงกล่ันกรองและตรวจสอบ 
รายชื่อผู้ท่ีจะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ถ้าม)ี ว่าไมไ่ด้เป็นผู้ท่ีถกูขึ้นบญัชดี�าหรอืถอดถอนจากบญัชรีายชื่อ 
ท่ีหน่วยงานเหล่านี้จดัท�าขึ้น และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหห้นังสือเชญิประชุมผู้ถือหุน้ มีข้อมูลอย่างเพียงพอเก่ียวกับบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ อันได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล ประวัติ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ัง จ�านวนวาระ/จ�านวนปีท่ีกรรมการ
รายเดิมน้ันเคยด�ารงต�าแหน่ง การถือหุน้ในบรษัิท จ�านวนครั้งในการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการชดุยอ่ย 
ในรอบปีท่ีผ่านมา การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนด้วย  
กรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ังน้ันมีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บรษัิทฯ หรอืไม่ เป็นต้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งรวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการด้วย โดยหากเป็นการเสนอแต่งต้ัง 
กรรมการรายเดิมให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ก็จะพิจารณาโดยค�านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
รายดังกล่าว ประกอบกับผลคะแนนประเมินกรรมการด้วย

อนึ่ง การเลือกต้ังกรรมการของบรษัิทฯ จะต้องได้รบัอนมุติัจากท่ีประชมุใหญข่องผูถื้อหุน้ เว้นแต่กรณตี�าแหนง่กรรมการว่างลง 
เพราะเหตอ่ืุนนอกจากการออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้เลือกบุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนในการประชมุ
คราวถัดไป โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการใหอ้ยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน เว้นแต่วาระ 
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�าหนา้ท่ีหลักในด้านการสรรหากรรมการ และ/หรอื ผู้บรหิารระดับสูง เชน่ ก�าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธกีารในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีสมควรใหด้�ารงต�าแหนง่กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารระดับสูง  
เป็นต้น โดยจะเสนอแนะความเหน็ต่อคณะกรรมการบริษัท และขอความเหน็ชอบ ท้ังน้ี ในการเสนอบุคคลท่ีสมควรใหด้�ารง 
ต�าแหน่งกรรมการน้ัน จะได้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

วิธกีารเลือกต้ังกรรมการผ่านท่ีประชุมผู้ถือหุน้ 

ในการแต่งต้ังคณะกรรมการ ข้อบังคับของบรษัิทฯ ได้ก�าหนดไว้แตกต่างจากท่ีระบุไว้ในมาตรา 70 วรรค 1 แหง่พระราชบัญญัติ 
บรษัิทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกต้ังคณะกรรมการของบรษัิทฯ ว่า จะต้องได้รบัความเหน็ชอบ 
โดยเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ถือหุน้ในการประชุมนั้น โดยใหผู้้ถือหุน้มีคะแนนเสียงหนึ่งหุน้เท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะเลือกต้ัง 
เป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ได้ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุน้เหน็สมควร แต่ผู้ถือหุน้แต่ละรายจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ 
คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยท่ีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 
หน่ึงในสามเปน็อัตรา โดยกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหนง่ตามวาระอาจได้รบัเลือกกลับเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการของบรษัิทฯ ใหมไ่ด้

การคัดเลือกกรรมการอิสระ  

บริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรพัย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย ดังนี้

(1)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ�านวนหุน้ท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้ถือหุน้ 
 รายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคมุของบรษัิท ท้ังนี้ ใหนั้บรวมการถือหุน้ของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ด้วย

(2)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีได้เงนิเดือนประจ�า หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ 
 ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม 
 ของบรษัิทฯ
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(3)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหติหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส  
 พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บรหิาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรอืบุคคลท่ีจะได้รบัการเสนอ 
 ใหเ้ป็นผู้บรหิารหรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย

(4)  ไมม่หีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ 
 ของบรษัิทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุน้ 
 ท่ีมีนัยส�าคัญ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
 ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
 ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุน้ท่ีมีนัยส�าคัญ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส�านักงานสอบบัญช ี ซึ่งมีผู้สอบบัญช ี
 ของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ สังกัดอยู ่

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงนิ  
 ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรอืผู้มอี�านาจ 
 ควบคุมของบรษัิทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุน้ท่ีมีนัยส�าคัญ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้ใหบ้รกิารทางวิชาชพีนั้นด้วย 

(7)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึ่งเป็น 
 ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุน้รายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 
 หุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงนิเดือนประจ�า  
 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 
 อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย

(9)  ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบรษัิทฯ

ภายหลังได้รบัการแต่งต้ังใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ใหตั้ดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ท้ังนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อก�าหนดขั้นต�าของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรพัย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ใหค้วามส�าคัญในการจดัปฐมนิเทศใหกั้บกรรมการใหม่ทุกครั้ง เพ่ือใหท้ราบถึงบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึง 
เพ่ือใหก้รรมการใหม่ได้รบัทราบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ ์ลักษณะ แนวทางการด�าเนินธุรกิจ และการส่งเสรมิความเข้าใจ 
ในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คู่มือก�ากับดูแลกิจการและ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลอ่ืนท่ีจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการอย่างมีประสิทธภิาพ โดยน�าเสนอ
คู่มือกรรมการ เอกสาร และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เชน่ ข้อบังคับของบรษัิทฯ โครงสรา้ง
เงนิทุน โครงสรา้งผู้ถือหุน้ รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 ผลการด�าเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติท่ีดี กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมท้ัง
ข้อมูลอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ โดยมีเลขานุการบรษัิทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในปี 2562 ไม่มีการแต่งต้ัง 
กรรมการใหม่แต่อย่างใด
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สรุปภาพรวมองค์ประกอบคณะกรรมการบรษัิทฯ ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

กรรมการอิสระ
ร้อยละ 36.37

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ร้อยละ 54.44

กรรมการ
ร้อยละ 63.63

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
ร้อยละ  45.45

สัดส่วนกรรมการอิสระ

อายุ

2 ท่าน

1 ท่าน

9 ท่าน

5 ท่าน 5 ท่าน

สัดส่วนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

50 - 59 ปี 60 - 69 ปี 0 - 5 ปี 10 ปีขึ้นไป6 - 9 ปี

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท�าหน้าท่ีก�าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของ 
คณะกรรมการท้ังคณะในแต่ละปี ท้ังน้ี การประเมนิผลงานของคณะกรรมการในแต่ละปีมวัีตถปุระสงค์เพ่ือมุง่พัฒนาประสิทธภิาพ
การท�างานของคณะกรรมการ และหาแนวทางในการปรบัปรุงหลักเกณฑ์การประเมินส�าหรบัปีถัดไป

คณะกรรมการบริษัทได้ท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แนวทางของตลาดหลักทรัพย ์
แหง่ประเทศไทย โดยจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการปลีะ 1 ครั้ง ในการประเมนิผลการปฏิบติังานดังกล่าว 
เป็นวิธปีระเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation) ซึ่งเลขานุการบรษัิทจะเป็นผู้จดัส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินผล  
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกว่า 
รอ้ยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่ารอ้ยละ 50 = พอใช ้และคะแนนต�ากว่า/เท่ากับรอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรุง
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อนึ่ง คณะกรรมการบรษัิทได้ท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2562 ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบรษัิท

 1.1 การประเมินผลงานประจ�าปีของคณะกรรมการบรษัิท (รายบุคคล)

  มหีวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมนิ ได้แก่ โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี  
  และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 96.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 1.2 การประเมินผลงานประจ�าปีของคณะกรรมการบรษัิท (ท้ังคณะ)

  มีหวัข้อท่ีใชใ้นการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท  
  หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ เรื่องอ่ืน ๆ  เชน่ ความสัมพันธร์ะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ  
  การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บรหิาร มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 97.5 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

2. คณะกรรมการชุดย่อย

 มีหวัข้อท่ีใชใ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติ 
 ของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการซึ่งสรุปผลการประเมนิ  
 ดังนี้

 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 99.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 2.3 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 97.6 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 2.4 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 99.4 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 2.5 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (CSR) (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 100  
  อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 2.6 คณะกรรมการลงทุน (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 92.8 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้น�าผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว 
ไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี นอกเหนือจากผลการด�าเนินงานของบริษัทและ 
เกณฑ์พิจารณาอ่ืน ๆ ด้วย

เลขานุการบรษัิท

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เป็นเลขานุการบรษัิท เพ่ือชว่ยสนับสนุน
และดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรษัิทใหด้�าเนินไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล อีกท้ังปฏิบัติหน้าท่ีในการให ้
ค�าแนะน�าเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  อันเก่ียวขอ้งกับธุรกิจท่ีคณะกรรมการบรษัิทจะต้องทราบ ซึ่งคณะกรรมการบรษัิท 
ได้มีมติแต่งต้ัง นายนพพร  บุญถนอม ใหด้�ารงต�าแหน่งเลขานุการบรษัิท ต้ังแต่วันท่ี 13 สิงหาคม 2551 รายละเอียดประวัติและ
ข้อมูลปรากฎอยู่ในหมวดโครงสรา้งการจดัการ โดยมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบด้านเลขานุการบรษัิท ดังนี้

1) ให้ค�าแนะน�าด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ หนังสือ 
 บรคิณหส์นธ ิข้อบังคับของบรษัิทฯ พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ�ากัด  
 และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการต้องรบัทราบและปฏิบัติ รวมท้ังมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้

2) จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
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3) จดัท�าสรุปเรื่องท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจการตัดสินใจของคณะกรรมการ

4) ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ และเป็นศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร  
 และผู้ถือหุน้

5) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง

6) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุม 
 คณะกรรมการบรษัิท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ และรายงานการประชุมผู้ถือหุน้

7) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บรหิาร

8) ด�าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิาร

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปรง่ใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดับเดียวกับภาคอุตสาหกรรม
เดียวกัน และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรกัษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ และได้ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระและ 
มิได้เป็นผู้บรหิาร (Non-executive Directors) จ�านวน 3 ท่าน ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกีารในการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือใหผู้้ถือหุน้และผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ถึงตัวบุคคลท่ีจะเข้ามา 
ด�ารงต�าแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพเหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ตามหลักของบรรษัทภิบาลท่ีดี  
รวมไปถึงรูปแบบและหลักเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทนท่ีมคีวามเหมาะสม เพ่ือดแูลผลประโยชนข์องบรษัิทฯ อีกท้ังเปน็การตอบแทน
และเพ่ือจูงใจบุคคลท่ีชว่ยใหง้านของบรษัิทฯ ประสบผลส�าเรจ็

ในส่วนของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรบักรรมการและกรรมการชุดย่อย ท้ังรูปแบบท่ีเป็นตัวเงนิและมิใชตั่วเงนิน้ัน 
คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตรา 
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจอสังหารมิทรพัยท่ี์อยูใ่นระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประชุมและเงนิเดือน นอกจากนี้ มีค่าตอบแทนพิเศษส�าหรบักรรมการ
ท่ีมิได้เป็นผู้บรหิาร ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทโดยการเสนอแนะของฝ่ายจดัการ จะมีการน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวด้วย ท้ังนี้ รายละเอียดค่าตอบแทน
ของกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “ค่าตอบแทนกรรมการ 
เป็นรายบุคคลท่ีได้รบัในฐานะกรรมการบรษัิท ในปี 2562”

การพัฒนากรรมการและผู้บรหิาร

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญของกรรมการซึ่งเป็นกลไกท่ีส�าคัญในการก�าหนดแนวทางนโยบายและแผนงานในการท่ีจะ 
ท�าให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งได้ไว้วางใจแต่งต้ังกรรมการเพ่ือ 
ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย และก�ากับดูแลการท�างานของฝ่ายบรหิาร บรษัิทฯ จงึมีเป้าหมายในการพัฒนากรรมการทุกท่าน 
ให้มีความรอบรู้ในเรื่องท่ีจ�าเป็นและเก่ียวข้องกับการท�างานอย่างต่อเน่ืองและสม�าเสมอ โดยการสนับสนุนและส่งเสริม 
ท้ังในด้านของการจัดสรรเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร รวมท้ังผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย และสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย  
เป็นต้น เพ่ือใหผู้้เข้าอบรม สัมมนา ดังกล่าวได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับทราบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ความรับผิดชอบ  
รวมท้ังข้อมูลในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี อันจะน�าไปสู่การปรบัปรุงการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต
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นอกจากน้ี หากมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่ เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รบัผิดชอบงานด้านเลขานุการบรษัิท จะจดัเตรยีม
เอกสารและขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือส่งเสรมิใหก้รรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการ
ของบรษัิทฯ เชน่ คู่มือกรรมการบรษัิทจดทะเบียน ซึ่งจดัท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
และหลักเกณฑ์ในเรื่องภาระหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรพัย์ในบรษัิท ตามมาตรา 59 และบทก�าหนด
โทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น อันเป็นข้อมูลรายละเอียดของ 
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีกรรมการต้องยึดถือและปฏิบัติ รวมท้ังในส่วนท่ีเป็นข้อพึงปฏิบัติท่ีดี  
(Best Practice) ท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการท�างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล

การพัฒนาผู้บรหิารและแผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้บริหารท้ังในระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเพ่ือการสืบทอดงานอย่างต่อเน่ือง โดยในการ
วางแผนและการท�างานในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในแงข่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย การเงนิ ตลอดจน 
งานในส่วนสนับสนุนท้ังหลาย จะก�าหนดใหม้ีกลุ่มคณะท�างานท่ีประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารในแต่ละสายงาน 
มาประชุมร่วมกันเพ่ือก�าหนดแผนการท�างานและการประสานงาน ซึ่งอาจมีหลายคณะตามความเหมาะสม เช่น คณะท�างาน 
ในการพิจารณาโครงการใหม่ โดยจะท�าหน้าท่ีในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนซื้อท่ีดินหรือลงทุนอ่ืน ๆ หรือคณะท�างาน 
ท่ีพิจารณาเก่ียวกับการเงนิของบรษัิทฯ หรอืคณะท�างานในการพัฒนาผลิตภณัฑ์และการตลาด เป็นต้น โดยในคณะท�างานเหล่านี ้
จะประกอบด้วยประธานอ�านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ประธาน 
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นแกนหลัก และมีบรรดาผู้บริหารอ่ืน ๆ ในระดับต่าง ๆ ของสายงานท่ีเก่ียวข้องและสัมพันธ์กัน 
เข้าร่วมในการท�างานในกลุ่มคณะท�างานแต่ละคณะ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยแนวทางในการท�างานดังกล่าวนี้จะเป็นวิธหีนึ่ง 
ท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพในการท�างานของผู้บริหารอย่างมาก เนื่องจากได้มีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหน่ึงในการก�าหนดแผน
และการปฏิบัติงาน และได้เหน็และสัมผัสการท�างานของผู้บรหิารในสายงานอ่ืน ๆ  ด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสศึกษาและได้รบั 
การถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานจากผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติงานจริงด้วย จะเห็นว่าวิธีการท�างานดังกล่าว 
นอกจากจะเป็นการพัฒนาผู้บรหิารท่ีดีแล้ว ยังจะท�าใหง้านมีความต่อเนื่อง สามารถสืบทอดงาน และถ่ายโอนความรบัผิดชอบ
ระหว่างผู้บรหิารท้ังในระดับเดียวกันในต่างสายงาน และจากผู้บรหิารระดับสูงได้โดยคล่องตัว เนื่องจากไม่ยึดติดกับตัวบุคคล 
เป็นการท�างานในลักษณะของทีม การท่ีได้รว่มอยูใ่นกลุ่มคณะท�างานแต่ละคณะท่ีท�างานสอดประสานกัน ท�าใหม้ีการสืบทอดงาน 
อย่างค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะของการท�างานร่วมกันซึ่งจะได้ศึกษาและถ่ายทอดงาน รวมท้ังความรับผิดชอบท่ีส�าคัญ 
ไปพรอ้มกัน 

แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บรหิารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบในการศึกษาและก�าหนดกรอบ 
ด�าเนินการท่ีน�าไปสู่การปฏิบัติ พร้อมท้ังจดัใหม้ีการจดัท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งและแผนพัฒนาส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
ระดับสูง ท้ังนี ้เพ่ือใหก้ารบรหิารงานของบรษัิทฯ ด�าเนนิไปได้อยา่งต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธข์องบรษัิทฯ และเตรยีมความพรอ้ม 
ใหแ้ก่ผู้สืบทอดต�าแหน่ง โดยมีแนวทางดังน้ี

หากต�าแหน่งประธานอ�านวยการหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ว่างลงหรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งได้ 
บรษัิทฯ จะจดัใหม้ีผู้บรหิารในระดับใกล้เคียงหรอืระดับรองเป็นผู้รกัษาการในต�าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบรษัิทฯ ก�าหนด โดยพิจารณาจากทักษะ ความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน รวมถึงวิสัยทัศน์และ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นส�าคัญ

ท้ังนี้ บรษัิทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บรหิาร โดยมีกระบวนการตามโครงการ Successor Development  
Programme ดังนี้

1. วิเคราะหส์ถานการณ์ด้านการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ท้ังในด้านกลยุทธ ์นโยบาย และแผนการลงทุน รวมถึงแผนงาน 
 การขยายตัวทางธุรกิจ

2. ก�าหนดต�าแหน่งงานหลักในการสืบทอดต�าแหน่ง โดยพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) Core Business (2) Critical Task  
 และ (3) Specialised Leadership
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3. ก�าหนดคุณสมบัติท่ีจ�าเป็นต่อต�าแหน่ง (Successor Profile) เช่น ความรู้ ความสามารถ และทักษะจ�าเป็นท่ีต้องม ี
 ในต�าแหน่ง ก�าหนดความสามารถ (Competency) ท่ีส�าคัญต่อการท�างาน คุณลักษณะของผู้ด�ารงต�าแหน่ง การศึกษา  
 Culture Competency รวมท้ังประวัติการท�างาน ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบในต�าแหน่งปัจจุบันและในอนาคต

4. คัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor Candidate)

5. ประเมินความพรอ้มของผู้สืบทอดต�าแหน่ง 

6. พัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง โดยจดัท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

ส�าหรบัผู้บรหิารระดับกลางน้ัน บรษัิทฯ มีการพัฒนาและจดัท�าแผนการสืบทอดงานอย่างต่อเน่ืองเชน่กัน โดยผู้บรหิารระดับสูง
ในแต่ละสายงานจะต้องพิจารณาและสนับสนุนใหผู้้บรหิารในระดับกลางและพนักงานในสายงานได้มกีารพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น
เพ่ือใหส้ามารถรบัผิดชอบงานด้านการบรหิารและท�างานแทนตนได้ โดยท่ีผู้บรหิารระดับกลางท่ีมีศักยภาพในทกุสายงานจะได้รบั
การเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเข้ารว่มโครงการ SLP (Sansiri Leadership Programme) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ
เพ่ือสนับสนุนเสรมิสรา้งศักยภาพด้านการบรหิารงาน เพ่ือเตรยีมความพรอ้มในการเป็นผู้บรหิาร โดยพนักงานจะได้เรยีนรูถึ้ง
กระบวนการและกลยุทธใ์นการบรหิารแนวใหม่ รวมถึงการท่ีจะเป็นผู้น�าท่ีดีและมีประสิทธภิาพในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการ
สร้างเครือข่าย (Network) ในการประสานงานและใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือในการท�างานในระหว่างสายงานต่าง ๆ ได้ด้วย 
เนื่องจากพนักงานท่ีเข้ารว่มโครงการต้องเข้าเรยีนและท�ากิจกรรมรว่มกัน ในส่วนของพนักงานในระดับต�าลงมา บรษัิทฯ จะมี
โครงการค้นหาพนักงานท่ีมศัีกยภาพสูง โดยจะเป็นการคยุกันในระหว่างผู้บรหิารระดับสูงในสายงานต่าง ๆ  ท่ีท�างานเก่ียวขอ้งกัน  
ท�าการคัดเลือกพนกังานท่ีมทัีกษะการท�างานและทัศนคติท่ีดีเขา้มารว่มฝึกอบรมในลักษณะ On the Job Training เพ่ือใหส้ามารถ
เติบโตขึ้นเป็นผู้บรหิารระดับต้นและระดับกลางตามล�าดับ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหก้ารสนับสนุนโครงการสัมมนา/ดูงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ และ
เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ใหกั้บพนักงานในการน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งผู้บริหารระดับกลางทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าเรียน 
ในโครงการอบรมสัมมนาท่ีส�าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น�าและการบรหิารงาน

การก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อย

คณะกรรมการบรษัิท ได้แต่งต้ังประธานอ�านวยการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนนุธุรกิจ  
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ  
ถือหุน้รอ้ยละ 100 ซึ่งบุคคลท่ีได้รบัแต่งต้ังใหเ้ป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ย มหีนา้ท่ีด�าเนนิการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบรษัิทท่ีตน
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และก�ากับดแูลใหม้กีารจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชขีองบรษัิทยอ่ย เพ่ือใหบ้รษัิทฯ สามารถตรวจสอบ 
และรวบรวมมาจดัท�างบการเงนิรวมได้ทันตามก�าหนด รวมท้ังก�ากับดูแลใหน้โยบายท่ีส�าคัญของบริษัทย่อยมีการด�าเนินการ 
ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบรษัิทฯ

การดแูลเรื่องการใชข้้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดใหก้รรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ได้ลงนามรบัทราบถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัยข์องบรษัิทฯ  
ภายใน 3 วันท�าการ นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยใหล้งนามต้ังแต่เมื่อแรกเข้ารับต�าแหน่ง รวมท้ังส่งส�าเนารายงาน 
การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ ในทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นมาตรการหน่ึงท่ีท�าใหบ้ริษัทฯ สามารถ 
ตรวจสอบว่ามีการซื้อขายหุน้โดยการใชข้้อมูลภายในของบุคคลดังกล่าว
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญของบริษัทฯ ไว้ โดยบริษัทฯ ได้แจง้ให ้
คณะกรรมการและผูบ้รหิาร หรอืหนว่ยงานท่ีได้รบัทราบขอ้มูลภายในท่ีเปน็สาระส�าคัญ ท่ีมผีลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัย ์ 
จะต้องระงบัการซื้อขายหลักทรพัย์ของบรษัิทฯ ในชว่ง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงนิหรอืข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน  
พรอ้มท้ังก�าชบัใหม้ีการเปิดเผยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องและจ�าเป็นต้องใชข้้อมูลดังกล่าวเท่านั้น โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ใหแ้ก่ผู้บรหิารอ่ืนพรอ้ม ๆ กับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ด้วยวิธกีารดังกล่าว บรษัิทฯ เชื่อว่า หากเกิดการน�า
ข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ส่วนตน จะสามารถก�าหนดขอบเขตในการสอบสวนและน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ 
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

การดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะพัฒนาและปรบัปรุงระบบการบรหิารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรอยา่งต่อเนื่องตามหลักการและมาตรฐานสากล  
(COSO-ERM) ภายใต้แนวคิดท่ีว่า การบรหิารความเส่ียงไม่ใชกิ่จกรรมท่ีถูกแยกออกจากกิจกรรมหรอืกระบวนการหลักของ
องค์กร แต่ถือเป็นส่วนหน่ึงในการก�ากับดูแลกิจการ การวางแผน และการก�าหนดกลยุทธท้ั์งในระดับฝ่ายงานและระดับองค์กร 
ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบรษัิท ท่ีมอบหมายแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและคณะกรรมการบรหิาร 
ความเส่ียงชดุยอ่ยใหม้หีนา้ท่ีดแูลบรหิารงานด้านความเส่ียงเชงินโยบาย และการก�ากับจนเกิดความมั่นใจได้ว่าบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
มีวิธกีารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม ด�าเนินการขับเคล่ือนและสนับสนุนกระบวนการบรหิารความเส่ียงโดยทีมส่วนงานบรหิาร
ความเส่ียงและผูด้แูลความเส่ียงจากแต่ละส่วนงานธุรกิจ ด้วยการพิจารณาปจัจยัภายนอกและภายในองค์กร ท้ังทางด้านกลยุทธ ์
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ประกอบกับหลักเกณฑ์การประเมินเหตุการณ์ 
ความเส่ียงในมุมของโอกาสและผลกระทบจากเหตกุารณค์วามเส่ียง เพ่ือจดัล�าดับความส�าคัญของการก�าหนดมาตรการควบคมุ 
และ/หรือ ลดระดับความเส่ียงจนอยู่ในระดับท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้ ตลอดจนการจดัท�าทะเบียนความเส่ียงในระดับฝ่ายงานและ
ระดับองค์กร ท่ีจะถูกรวบรวมและสรุปผลการด�าเนินการ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดย่อยในทุกไตรมาส 
และรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเปน็ผูท้รงคณุวุฒิ
ในหลายด้าน มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท�าหน้าท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิ และกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหพิ้จารณาตัดสินใจในการด�าเนินกิจการใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้อง
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยในแต่ละรอบปีคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัใหม้ีการประชุมท้ังส้ิน 
อย่างน้อย 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือน�าเสนอ 
ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างสม�าเสมอ พร้อมท้ังใหข้้อเสนอแนะ 
ด้านการควบคมุภายใน เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเปน็ไปอยา่งมปีระสิทธผิล ติดตาม และสอบทานการเปดิเผยขอ้มูลรายการระหว่างกัน 
ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมท้ังสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วม 
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม�าเสมอ  
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนท่ีเก่ียวกับขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบญัช ีรวมท้ังก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีโดยมมีติเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท  
ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยเฉพาะข้อมูลท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์และข้อมูลเชิง 
การแขง่ขนัเพ่ือความได้เปรยีบในการด�าเนนิธุรกิจใหม้คีวามมั่นคงปลอดภยั โดยควบคมุการเขา้ถึงใหท้�าได้เฉพาะผูท่ี้ได้รบัอนุญาต
เท่านั้น และมกีารทบทวนสิทธใินการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเป็นการป้องกันและติดตามการใชป้ระโยชน์อันมคิวร 
ในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน ์โดยก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนมุติัรายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้เปน็ลายลักษณอั์กษรในขอ้บงัคับของบรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อย โดยก�าหนดใหใ้นกรณีท่ีบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อยตกลงเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรอืรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรพัยข์องบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดตามประกาศตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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ท่ีใชบ้ังคับกับการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน โดยในส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตผุล /ความจ�าเป็น ไว้ในรายงานประจ�าปี 
และแบบ 56-1 ท้ังน้ี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดท่ีมีส่วนได้เสีย จะไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
หรอืออกเสียงลงคะแนนในเรื่องท่ีอาจมกีารขดักันระหว่างผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และบุคคลเหล่าน้ัน นอกจากนี ้ในการด�าเนนิการ 
ดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าใหผู้้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
มีส่วนได้เสีย หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย

การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั

บรษัิทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีจรยิธรรม โปรง่ใส รบัผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนไม่ยอมรับการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบท้ังทางตรง 
และทางอ้อม โดยเมื่อปี 2560 บรษัิทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏิบัติ (Collective Action Coalition หรอื CAC) 
และในปี 2561 CAC มีมติใหก้ารรับรอง บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมท้ังก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
เพ่ือหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย กระท�า ยอมรบั หรอืสนบัสนนุการกระท�าใด ๆ  อันเขา้ขา่ย 
เป็นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม นอกจากน้ี บรษัิทฯ ได้น�าเจตนารมณ์ดังกล่าวมาก�าหนดเพ่ิมเติม 
จากคู่มือการก�ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทฯ เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการ
ด�าเนนิธุรกิจของกรรมการ ผู้บรหิาร และเผยแพรเ่ชงิปลกูฝังใหแ้ก่พนกังานทกุคนได้รบัทราบและพึงปฏิบติัจนเกิดเปน็วัฒนธรรม
องค์กรด้านความซื่อสัตย์ (Integrity) และบรษัิทฯ ยังถือเป็นค�ามั่นท่ีจะไม่ลงโทษหรอืใหผ้ลลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจรติ
คอร์รัปชนั แม้การกระท�าน้ันจะท�าใหอ้งค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ท้ังนี้ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั ฉบับปัจจุบัน 
ได้รบัการพิจารณาและอนุมัติในมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562  และส่ือสารไปยัง
บุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์  www.sansiri.com 

ท้ังนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัอบรมใหค้วามรู้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใหแ้ก่พนักงานภายในองค์กร ซึ่งมีพนักงาน 
เขา้อบรมมากกว่า 917 ราย พรอ้มท้ังจดัท�าระบบ E-learning เก่ียวกับการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัขึ้นโดยใหพ้นักงานทกุคน 
เข้าอบรมในระบบและท�าแบบทดสอบด้วย

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธใ์หคู้่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ ได้เหน็ถึงความส�าคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน อีกท้ังสร้าง
ความเข้าใจและรบัทราบถึงการด�าเนินการต่าง ๆ ของบรษัิทฯ ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัใหช้ดัเจน
ยิง่ขึ้น ตลอดจนแนะน�าคู่ค้าธุรกิจเขา้รว่มเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ (CAC-Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) บรษัิทฯ จงึได้เรยีนเชญิคู่ค้าธุรกิจเข้ารว่มฟงันโยบาย
ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ ในวันศุกรท่ี์ 13 ธนัวาคม 2562  ณ หอ้งประชุมของบรษัิทฯ อีกด้วย

บริษัทฯ ก�าหนดใหม้ีชอ่งทางในการร้องเรียน แจง้เบาะแส หรือแสดงความคิดเหน็ เพ่ือใหพ้นักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเหน็ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงการบริหารจัดการ  
รวมท้ังการตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่อไป ตามชอ่งทางดังต่อไปนี้
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 • อีเมล CG@sansiri.com

 • ไปรษณีย์ ระบุหน้าซองถึงผู้รบัแจง้เบาะแสท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  - ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)

  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

  - เลขานุการบรษัิท (ส�านักกฎหมาย และส�านักเลขานุการบรษัิท) 
   ท่ีอยู่: บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน)  
     59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ  
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

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

คณะกรรมการบรษัิทได้ก�ากับดแูลใหม้กีลไกและกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของผูม้ส่ีวนได้เสีย โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการ
เป็นผู้รบัผิดชอบด�าเนินการผ่านหน่วยงานท่ีจดัต้ังขึ้นเป็นการภายใน ได้แก่ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิ (Investigation 
Committee) เพ่ือด�าเนินการติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา ภายใต้หลักการท่ีว่าบรษัิทฯ จะใหค้วามคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส  
ผู้รอ้งเรยีน ผู้ใหข้้อมูล ผู้เป็นพยาน หรอืผู้ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ  ซึ่งบุคคลน้ันจะได้รบัการคุ้มครองสิทธจิากการปกป้องและเก็บรกัษา
ความลับ ข้อมูล และเอกสารหลักฐานทุกประการ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชแีละค่าบรกิารอ่ืน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจา่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บรษัิท รวมเป็นเงนิ 9.94 ล้านบาท โดยเป็นค่าสอบบัญชขีองบรษัิทฯ จ�านวน 2.30 ล้านบาท และค่าสอบบัญชขีองบรษัิทย่อย  
จ�านวน 7.64 ล้านบาท

ค่าบรกิารอ่ืน (Non-audit Fee)

ในรอบปีบัญช ี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจา่ยค่าบริการอ่ืน ใหแ้ก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชขีอง
บรษัิท ดังนี้

 (ก) ค่าบรกิารอ่ืน ได้แก่  Audit Instruction Charge:   - ไม่มี -

 (ข) ค่าบรกิารอ่ืนท่ีจะต้องจา่ยในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียังใหบ้รกิารไม่แล้วเสรจ็ :   - ไม่มี -

การทบทวนหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีส�าหรบับรษัิทจดทะเบียนของส�านักงาน ก.ล.ต. ไปปรบัใช้

ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ได้มีการออกหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรบับรษัิท 
จดทะเบยีน ป ี2560 (“CG Code ฉบบัป ี2560”) ขึ้นเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหลัก CG Code ฉบบัป ี2555 ใหส้อดคล้องกับกระบวนการ
ท�างานของภาคธุรกิจและสามารถน�าไปปรบัใชใ้นทางปฏิบติัได้จรงิ รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ในการสรา้งคณุค่าใหกิ้จการอยา่งยั่งยนื 
ตรงตามความมุ่งหวังของท้ังภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวมนั้น 

ในด้านการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลัก CG Code ฉบับปี 2560  
คณะกรรมการบรษัิทได้เล็งเหน็และค�านึงถึงการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code ฉบับปี 2560 ไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจของ 
บรษัิทฯ โดยในปีท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ยังคงปฏิบัติตามหลัก CG Code อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 8 หมวดหลักดังน้ี
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 หลักปฏิบัติ 1 :  ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทในฐานะผูน้�าองค์กรท่ีสรา้งคณุค่าใหกิ้จการ 
     อย่างยั่งยืน 

 หลักปฏิบัติ 2 : ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน

 หลักปฏิบัติ 3 : เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธผิล

 หลักปฏิบัติ 4  : สรรหาและพัฒนาผู้บรหิารระดับสูงและการบรหิารบุคลากร

 หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสรมินวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ

 หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

 หลักปฏิบัติ 7 : รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล

 หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกับผู้ถือหุน้

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับหลักปฏิบัติท่ีบริษัทฯ ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้น�าไปปรับใช้นั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
และศึกษาแนวทางด�าเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหม้ีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี ท้ังนี้ ในปี 2562 มีเรื่องส�าคัญท่ีบรษัิทฯ 
ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังน้ี

 1. การก�าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท่ีได้รับการแต่งต้ังให ้
  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 

  ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ด�าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึง 
  ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงการอุทิศเวลาใหบ้ริษัทฯ ได้อย่าง 
  เพียงพอ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรใหด้�ารงต�าแหน่ง 
  กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระ

      ท้ังนี้ ในการประชุมผู้ถือหุน้ประจ�าปี 2562 มีกรรมการอิสระท่ีครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ จ�านวน 2 ท่าน  
  ได้แก่ นายศุภนิจ จยัวัฒน์  และนายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์อย่างไรก็ตาม ท้ัง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่ได้การด�ารง 
  ต�าแหน่งเกินกว่า 9 ปีแต่อย่างใด

 2. การก�าหนดหลักเกณฑ์การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืนของกรรมการ และก�าหนดจ�านวนบรษัิทจดทะเบียนท่ีกรรมการ 
  แต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งโดยรวมแล้วไม่เกิน 5 บรษัิทจดทะเบียน 

  ปัจจุบัน บรษัิทฯ ไม่มีกรรมการท่านใดท่ีด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บรษัิทจดทะเบียน ท้ังนี้ บรษัิทฯ  
  อยูร่ะหว่างศึกษาการก�าหนดหลักเกณฑ์การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืนของกรรมการ ซึ่งบรษัิทฯ จะได้น�ามาก�าหนดเป็น 
  หลักเกณฑ์ท่ีชดัเจนและเปิดเผยต่อไป

 3. การก�าหนดนโยบายและวิธปีฏิบติัในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบรษัิทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการใหญแ่ละผูบ้รหิาร 
  ระดับสูงอย่างชดัเจน 

  ปจัจุบนั แมว่้าบรษัิทฯ จะยงัไมไ่ด้ก�าหนดนโยบายและวิธปีฏิบติัดังกล่าวขา้งต้นไว้ แต่กรรมการผู้จดัการใหญแ่ละผูบ้รหิาร 
  ระดับสูงยงัคงมหีน้าท่ีปฏิบติัตามคูม่อืก�ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทฯ ภายใต้หวัขอ้ “ความขดัแยง้ 
  ทางผลประโยชน์” ซึ่งก�าหนดไว้ว่า “ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจด�าเนินการทางธุรกิจใด ๆ คณะกรรมการ  
  ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกลุ่มแสนสิรแิละผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องเป็นส�าคัญ  
  ท้ังน้ี เพ่ือไมใ่หผ้ลประโยชน์ส่วนบุคคลเขา้มามผีลกระทบต่อการปฏิบติังาน หรอืการตัดสินใจท่ีอาจน�ามาสู่ความขดัแยง้ 
  ทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มแสนสิร”ิ 
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แสนสิรกัิบการพัฒนาท่ียั่งยืน

หลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี

แสนสิริตระหนักถึงความส�าคัญและมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมท่ีดี สนับสนุน 
ในเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือรักษา 
เงนิทุนและเพ่ิมมูลค่าใหกั้บผู้ถือหุน้ในระยะยาว โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการ
ส่งเสรมิใหเ้กิดความยั่งยืนของกิจการ

(สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในรายงานความยั่งยืนของแสนสิร ิปี 2562)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชนั

แสนสิรมุิง่มั่นท่ีจะด�าเนนิธุรกิจบนพ้ืนฐานของความโปรง่ใส ซื่อสัตย ์สุจรติ และปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนด เนื่องจากการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุกลุ่มตามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี จะส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯ ก้าวไปสู่การเปน็องค์กรท่ีมคีวามยั่งยนื พรอ้มกับการด�าเนินธุรกิจ
ได้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ มีขอบเขตชดัเจนท่ีสามารถแบ่งแยกหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ กระบวนการท�างาน การรายงาน 
และการอนุมัติ เพ่ือใหก้ารตรวจสอบและการถ่วงดุลอ�านาจสามารถด�าเนินไปได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธภิาพสูงสุด

บรษัิทฯ ตระหนักถึงการน�านโยบาย หลักการ และแนวปฏิบติัท่ีดีลงสู่กระบวนการท�างาน โดยส่งเสรมิความซื่อสัตยใ์นหมูพ่นักงาน 
และสรา้งแรงบนัดาลใจในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความโปรง่ใส เพ่ือใหส้อดคล้องกับกฎระเบยีบและขอ้บงัคับ อีกท้ังยงัมรีะบบการ
ท�าธุรกรรมและการอนุมัติทางการเงนิท่ีเหมาะสมและโปรง่ใส มีขั้นตอนการตรวจสอบท่ีป้องกันการทุจรติ ก�าหนดชอ่งทางการ
แจง้เบาะแส และคุ้มครองพนักงานท่ีแจง้เบาะแสอีกด้วย

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัได้รบัการรบัรองเปน็สมาชกิ แนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  หรอื CAC และท�าการพัฒนาองค์กรอยา่งต่อเน่ืองตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือขยายผลจากนโยบายสู่การปฏิบัติในกระบวนการธุรกิจ
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นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blower Policy)

กรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลใด มีข้อสงสัยหรือพบเหน็การกระท�าท่ีเข้าข่ายการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ ทุจริตคอร์รัปชัน หรือต้องการร้องเรียนการถูกละเมิด สามารถแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนเพ่ือใหบ้ริษัทฯ สืบสวน 
และด�าเนินการอย่างเหมาะสมได้ พรอ้มส่งหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยบรษัิทฯ จะรกัษาข้อมูลของ
ผู้แจง้เบาะแสไว้เป็นความลับ ซึ่งจ�ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่าน้ันท่ีจะเข้าถึงข้อมูล 
ดังกล่าวได้ โดยมีชอ่งทางการติดต่อ ดังน้ี 

  ชอ่งทางท่ี 1  อีเมล CG@sansiri.com

  ชอ่งทางท่ี 2 ไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รบัแจง้เบาะแสท่านใดท่านหนึ่งและตามด้วยท่ีอยู่ ดังนี ้
      - ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) 
      - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  
      - เลขานุการบรษัิท (ส�านักกฎหมาย) 
      ท่ีอยู่: บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) 
        59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ  
        เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

  ชอ่งทางท่ี 3 เว็บไซต์ https://www.sansiri.com/thai/corporate-governance

(สามารถศึกษารายละเอียดช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด และการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีรายงาน 
ความยั่งยืนของแสนสิร ิปี 2562)

การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

แสนสิรยิดึมั่นในการด�าเนนิธุรกิจบนพ้ืนฐานท่ีถกูต้องตามกฎหมายและหลีกเล่ียงการด�าเนนิการใด ๆ  ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 
ในเชงิธุรกิจ ละเว้นการกระท�าใด ๆ  ท่ีล่วงละเมดิสิทธมินุษยชนและสิทธใินทรพัยสิ์นทางปัญญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุน้ ลูกค้า พนักงาน ประชาชนท่ัวไป และคู่ค้าทางธุรกิจ สนับสนุนใหไ้ด้รบัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ได้รบั
ความส�าคัญและผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกัน ดังน้ี

แนวปฏิบัติด้านทรพัย์สินทางปัญญา บรษัิทฯ ได้ก�าหนดหลักการและแนวปฏิบัติด้านทรพัย์สินทางปัญญาของธุรกิจ องค์กร 
หน่วยงาน หรอืบุคคลอ่ืนอย่างชดัเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบรษัิทฯ ส่งเสรมิใหพ้นักงานมีความรู ้ความเข้าใจ และปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด รวมท้ังจะต้องไม่ละเมิดหรือสนับสนุน 
การด�าเนินการใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน กรณีมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาได้ท่ีส�านัก 
กฎหมายเพ่ือใหส้ามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�าหนดใหใ้ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธิถ์ูกต้อง  
และต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีและวิเคราะหข์้อมูลธุรกิจเท่านั้น 

(สามารถศึกษารายละเอียดการด�าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด�าเนนิธุรกิจด้วยความเปน็ธรรมได้ท่ีรายงานความยั่งยนื 
ของแสนสิร ิปี 2562)
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การเคารพสิทธมินุษยชน  

แสนสิริสนับสนุนแนวคิดไม่แบ่งแยกและเคารพสิทธมินุษยชน ตามหลักของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights: UDHR) และสิทธเิด็ก ตามหลักการของสิทธเิด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s 
Rights and Business Principles: CRBP) ท่ีอ้างถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธเิด็ก (Convention on the Rights of Child: 
CRC) บรษัิทฯ ตระหนักดีว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักด์ิศรท่ีีเท่าเทียมกัน บรษัิทฯ จงึด�าเนินการทางธุรกิจท่ีเคารพในศักด์ิศร ี 
แสดงการยอมรับพนักงานทุกกลุ่ม ครอบคลุมถึงกลุ่ม LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) นอกจากน้ี 
บรษัิทฯ ยังมีจุดยืนในการเป็นองค์กรท่ีเป็นมิตรต่อเด็ก และด�าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยมิใหธุ้รกิจของบรษัิทฯ เข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธมินุษยชนไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม บรษัิทฯ ได้ก�าหนดหลักการและแนวปฏิบัติด้านการเคารพ
สิทธมินุษยชนและสิทธเิด็กในจรรยาบรรณธุรกิจ การไมส่นับสนุนบงัคับใชแ้รงงาน (Forced Labour) การยุติการใชแ้รงงานเด็ก 
โดยลงนามในขอ้ตกลงความรว่มมอืกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพ่ือหา้มมใิหม้กีารใชแ้รงงานเด็กในโครงการก่อสรา้งของแสนสิรทิกุแหง่ 
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก 
ถ่ินก�าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล รวมไปถึงการจัดท�าช่องทางร้องเรียน  
แจง้เบาะแส และรบัฟงัความคิดเหน็ (Whistle Blower Channel)

(สามารถศึกษารายละเอียดการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเคารพสิทธมินุษยชนได้ท่ีรายงานความยั่งยืนของ 
แสนสิร ิปี 2562)

การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม

บุคลากรคือส่ิงท่ีมีคุณค่ายิ่งขององค์กรในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บรษัิทฯ จงึได้ก�าหนดนโยบายด้านทรพัยากรมนุษย์ไว้
อยา่งชดัเจน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เคารพสิทธขิองพนักงานตามหลักสิทธมินุษยชน และสิทธปิระโยชน์อ่ืนแก่พนักงาน 
นอกเหนือจากกฎระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง

 - นโยบายต่อต้านการใชแ้รงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

 - การฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและโปรง่ใสเพ่ือความยุติธรรมในการก�าหนด 
  ค่าตอบแทน และการเล่ือนขั้นของพนักงาน

 - การสรา้งสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการและการส่งเสรมิสภาพการท�างานท่ีปลอดภยัใหกั้บทกุส่วนงาน ไมว่่าจะเป็น 
  ส�านักงานของบรษัิทฯ ส�านักงานขาย โรงงานผลิต หรอืสถานท่ีก่อสรา้งโครงการ

 - การใหพ้นักงานกู้ยืมเงนิโดยไม่คิดดอกเบี้ย

 - ส่วนลดค่าเล่าเรยีนบุตรท่ีโรงเรยีนสาธติพัฒนา สูงสุด 50 เปอรเ์ซ็นต์

 - การส่งเสริมให้พนักงานเล้ียงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนหลังคลอด และสร้าง 
  สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเล้ียงดบุูตรและการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจดัใหม้หีอ้งส�าหรบัใหน้มบุตรพรอ้มตู้เก็บน�านมแม ่
  ท่ีถูกสุขอนามัย ท่ีส�านักงานของบรษัิทฯ ท้ัง 4 แหง่ ได้แก่ อาคารสิรภิิญโญ อาคารรชัต์ภาคย์ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรตี 
  ส�าเรจ็รูป และฮาบิโตะ มอลล์

 - การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกฎระเบียบ มาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมสมดุลของชีวิต 
  การท�างานของพนักงาน โดยค�านึงถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม เชน่เดียวกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

 - เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแสดงความคิดเหน็ หรือร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท�า 
  ท่ีไม่ถูกต้องในบรษัิทฯ  รวมถึงใหก้ารคุ้มครองพนักงานท่ีรายงานเรื่องดังกล่าว

(สามารถศึกษารายละเอียดการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมได้ท่ีรายงาน
ความยั่งยืนของแสนสิร ิปี 2562)
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ความรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค     

แสนสิรเิชื่อมั่นว่าบ้านไม่ได้เป็นเพียงท่ีอยูอ่าศัย แต่เป็นสถานท่ีท่ีทกุคนในครอบครวั ได้ม ี
ทุกวันท่ีรายล้อมไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และความสบายใจ ในการน้ี แสนสิริได้ 
มุ่งมั่นใส่ใจในการใหบ้รกิารหลังการขาย และน�าเสนอส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และชว่ยเติมเต็ม
ประสบการณ์ความสุขใหกั้บการใชช้วิีตของลกูบ้านและครอบครวั ผ่านทางกิจกรรมและ
สิทธพิิเศษต่าง ๆ ท่ีคัดสรรมาโดยเฉพาะ ภายใต้โครงการ “แสนสิร ิแฟมิลี”

เพ่ือสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ีเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าและลูกบ้านของแสนสิริ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ 
ด้านความรบัผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชดัเจน และปรบัปรุงระบบการประเมินความพึงพอใจในทุกจุดบรกิารของแสนสิร ิเพ่ือให้
บริการท่ีเป็นเลิศและน�าความคิดเหน็ของลูกค้าและลูกบ้านมาปรับปรุงการใหบ้ริการ นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ  
แสนสิริยังมีช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับสินค้า ลิขสิทธิ์ และปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของสินค้าและบริการ  
การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการประเมินผลข้ามสายงาน เพ่ือมั่นใจ
ได้ว่าทุกข้อรอ้งเรยีนจะได้รบัการจดัการอย่างถูกต้อง เพ่ือใหลู้กค้าได้รบัการดูแลอย่างเหมาะสมท่ีสุด 

(สามารถศึกษารายละเอียดการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคได้ท่ีรายงานความยั่งยืน 
ของแสนสิร ิปี 2562)

การพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัท ได้จดัต้ัง “คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม” เพ่ือก�าหนดนโยบายด้าน
ความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ใหส้อดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ ์เป้าหมาย และความคาดหวังของผู้ถือหุน้ 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบรษัิทฯ 

อย่างไรก็ดี แสนสิรไิด้ตระหนักว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการแก้ไขปัญหาเพ่ือประโยชน์ของชุมชน สังคม โดยค�านึงถึงความ
สมดุลของส่ิงแวดล้อม รวมถึงการเติมเต็มทักษะใหแ้ก่เด็กและเยาวชน อันเป็นบุคลากรส�าคัญในการขับเคล่ือนประเทศต่อไป 
นโยบายความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมของบรษัิทฯ จงึค�านึงถึงการส่งเสรมิพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหลัก 
ท้ังน้ี บริษัทฯ ท�างานอย่างใกล้ชดิกับพันธมิตรเชงิกลยุทธ ์ คือองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และได้ริเริ่มความคิดดังกล่าวผ่าน
โครงการ “แสนสิร ิโซเชยีล เชนจ”์ (Sansiri Social Change) 

(สามารถศึกษารายละเอียดการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ท่ีรายงานความยั่งยืน 
ของแสนสิร ิปี 2562)

  

การจดัการทรพัยากร ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

แสนสิรมุิง่มั่นในการพัฒนากระบวนการธุรกิจใหด้�าเนินการบนพ้ืนฐานของความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ปฏิบติัตามกฎหมาย
และกฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้งไว้อยา่งเครง่ครดั รวมถึงการจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (EIA) และขอ้บงัคับ 
ในพระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ (NEQA) ก่อนท่ีจะได้รบัอนุญาตจากส�านักวิเคราะหผ์ลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเพ่ือใหก้ารจดัท�ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Monitoring 
Report) เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ บรษัิทฯ ได้มีกระบวนการตรวจสอบวิธกีารด�าเนินงานของโครงการต่าง ๆ  เพ่ือให้
แน่ใจว่า บรษัิทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบท้ังหมดและได้รบัการอนุมัติจากส�านักวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม
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เพ่ือยกระดับการด�าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมใหค้รบวงจร ในปี 2562 แสนสิริได้สานต่อภารกิจ Sansiri Green Mission  
โดยวางเป้าหมาย ลดการใชพ้ลังงาน น�า และสรา้งขยะ ท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรท่ีรอ้ยละ 10 เพ่ือรเิริม่ปรบัเปล่ียนกระบวนการ 
ธุรกิจให้สอดคล้องต่อหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนงานในข้อเสนอของประเทศไทย (Nationally Determined  
Contributions: NDCs) ต่อความตกลงปารีส (Paris Agreement) รวมถึงมุ่งสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ขององค์กร ผ่านทางพันธมติรและทกุภาคส่วนเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพของการจดัการทรพัยากรและสรา้งรากฐานของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ใหกั้บประเทศ

(สามารถศึกษารายละเอียดการด�าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และพลังงานได้ท่ีรายงาน
ความยั่งยืนของแสนสิร ิปี 2562)

การจดัท�ารายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบรษัิทมุ่งเน้นใหค้วามส�าคัญในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Environment, Social, and Governance: ESG) เพ่ือสร้าง
องค์กรใหเ้กิดความยั่งยนื  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ มบีทบาท
หน้าท่ี ความรบัผิดชอบด้านความยั่งยืน และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะ 
ทุก 6 เดือน และก�าหนดใหแ้ยกรายงานความยั่งยืนออกจากรายงานประจ�าปี (56-2) 
เริม่ต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นไปเพ่ือความชดัเจน โดยใหย้ึดกรอบการรายงานด้านความ
ยั่งยืนตาม Global Reporting Initiative (GRI) Standards
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การควบคุมภายในและ
การบรหิารจดัการความเส่ียง

คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส�าคัญต่อระบบการควบคมุภายใน และจดัใหม้กีารควบคมุดแูลการปฏิบติังานใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึ้น 
โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเหน็ได้อยา่งอิสระ เป็นผู้รบัผิดชอบในการสอบทาน 
ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะปกป้องทรัพย์สิน 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมท้ังป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหาร โดยมีการเปิดเผยข้อมูล 
อยา่งเพียงพอเพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี ท้ังนี ้เพ่ือประโยชนสู์งสุด 
ต่อผู้ถือหุน้ บนพ้ืนฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสัมพันธ์กับการด�าเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบ
การควบคุมภายในครอบคลุม 5 ส่วนส�าคัญ อันได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (2) การบริหารความเส่ียง 
(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม  
ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคัญต่อการสรา้งวัฒนธรรมการควบคุมภายในท่ีดี ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานส�าคัญท่ีชว่ยในการก�ากับดูแลของ 
ผู้บรหิาร โดยบรษัิทฯ มกีารจดัโครงสรา้งองค์กรภายใต้หลักการแบง่แยกอ�านาจหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร 
และพนักงานท่ีเอ้ือต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน อาทิ การแต่งต้ังคณะกรรมการของบริษัทฯ อันประกอบด้วยกรรมการ
จากฝ่ายบริหาร กรรมการภายนอก และกรรมการตรวจสอบซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท�าให้การพิจารณาตัดสินใจ 
ในการบรหิารงานต่าง ๆ ของบรษัิทฯ มีการคานอ�านาจกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ ภายใต้นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมใหพ้นักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตระหนักและถือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหส้อดคล้องกับเจตนารมณ์ในเรื่อง จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั การรกัษาข้อมูลส�าคัญ และทรพัย์สินทางปัญญา เป็นต้น

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งชว่ยในการส่งเสรมิ ติดตาม ประเมิน และปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ อีกทางหน่ึง โดยท�าการตรวจสอบ 
ประเด็นส�าคัญทางบัญชี-การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างสม�าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ
หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องจะท�าการแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องหาแนวทางแก้ไขอย่างทันกาลหรือปรับปรุงใหดี้ขึ้น  
พรอ้มท้ังน�าเสนอผลการแก้ไขหรอืปรบัปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทต่อไป

2. การบรหิารความเส่ียง 

บรษัิทฯ มุ่งเน้นเชื่อมโยงการท�างานของกลไกการบรหิารความเส่ียงเข้ากับกลยุทธ ์และการด�าเนินงานขององค์กร ภายใต้ 
หลักการการก�ากับดแูลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร การวิเคราะหบ์รบิทของธุรกิจและเปา้หมายการด�าเนินงาน การประเมนิความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น และการใชส้ารสนเทศสนับสนนุการบรหิารความเส่ียงซึ่งได้รบัการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงการวิเคราะหป์ัจจัยเส่ียงในด้านต่าง ๆ ท้ังจากภายนอกและภายในองค์กรท่ีม ี
ผลต่อการด�าเนนิธุรกิจหลักและธุรกิจในเครอืของบรษัิทฯ เพ่ือก�าหนดมาตรการควบคมุ ปอ้งกัน และตอบสนองต่อความเส่ียง 
โดยเจา้ของความเส่ียงท่ีเป็นผู้รับผิดชอบและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน โดยในระหว่าง
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ปฏิบติัตามแผนงานจะมกีารติดตามและประเมนิปจัจยัความเส่ียงท่ีอาจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานดังกล่าวอยา่งสม�าเสมอ 
ท้ังนี้ หากมีปัจจยัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือเพิ่มขึ้นจากท่ีได้มีการประเมินไว้แล้ว บริษัทฯ จะมีการปรับกลยุทธห์รือ
ก�าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและรองรบัความเส่ียงนั้นได้อย่างทันท่วงที 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร  

คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งต้ังคณะกรรมการย่อยท่ีประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (4) คณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง (5) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (6) คณะกรรมการลงทุน และ (7) คณะกรรมการบรหิาร ซึ่งคณะกรรมการ
ทกุคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมายในด้านต่าง ๆ  อยา่งเครง่ครดัและเหมาะสม 

ในด้านการบรหิารงาน บรษัิทฯ ได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบในแต่ละหน้าท่ีใหเ้หมาะสมตามหลักการ 
แบ่งแยกหน้าท่ีและการกระจายอ�านาจภายใต้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท�าโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมน้ัน  
ตามอ�านาจอนุมัติการด�าเนินงาน (Power of Authorities) ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการติดตาม 
ปรบัปรุง และพัฒนากระบวนการท�างานอยา่งสม�าเสมอ เพ่ือใหบ้รรลตุามวัตถปุระสงค์ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย โดยเป็นไป
ตามกฎระเบียบของบรษัิทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ บรษัิทฯ มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ท่ีชดัเจนเพ่ือใหทิ้ศทางการท�างาน
ของทุกหน่วยงานเป็นไปในทางเดียวกันและได้มีการประชาสัมพันธวิ์สัยทัศน์ดังกล่าวอย่างท่ัวถึงและสม�าเสมอ นอกจากนี้  
บริษัทฯ ได้รวบรวมและก�าหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้น และได้ส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือสรา้งค่านิยม แนวทางปฏิบติั สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึ่งบรษัิทฯ เชื่อว่าวัฒนธรรม
องค์กรดังกล่าวจะเป็นหลักในการท�างานของพนักงานใหต้ระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ รวมถึงวัตถุประสงค์
ของบรษัิทฯ เพ่ือเป็นแรงผลักดันไปสู่ความส�าเรจ็ในอนาคต

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บรษัิทฯ ได้เล็งเหน็ความส�าคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลใหม้ีความทันสมัย เหมาะสมกับ
องค์กร มีความถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์เสมอ เหน็ได้จากการท่ีบรษัิทฯ ได้พัฒนาปรบัปรุงระบบในการจดัการฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเน่ือง ท�าใหก้ระบวนการจดัเก็บรวบรวม การเข้าถึง การใชง้าน และการจดัท�ารายงานจากข้อมูลต่าง ๆ  
มปีระสิทธภิาพและมคีวามปลอดภยัท่ีเพียงพอเหมาะสม ภายใต้นโยบายการใชท้รพัยากรทางด้านสารสนเทศท่ีบรษัิทฯ ก�าหนด 
รวมถึงการพัฒนาชอ่งทางการส่ือสารข้อมูลส�าคัญท่ีต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกได้รับทราบ
อยา่งท่ัวถึง  ท้ังนี้ บรษัิทฯ ยงัมรีะบบคอมพิวเตอรเ์ครอืขา่ยภายในท่ีสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกได้โดยตรง ท�าให้
การติดต่อส่ือสารและการรบัส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเรว็ มีประสิทธภิาพ และมีความปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหค้วามส�าคัญต่อการเปิดรับข้อคิดเหน็จากผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก โดยเปิดชอ่งทาง 
ในการรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส หรอืแสดงความคิดเหน็ (Whistle Blower Channel) เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาบุคลากร ปรบัปรุง
กระบวนการบรหิารจดัการ ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจรงิท่ีเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส นอกจากน้ี ในการบรหิารงาน
ตามแผนงานจะมกีารตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงานและวิเคราะหผ์ลกระทบทางด้านการเงนิอยา่งต่อเนื่อง โดยบรษัิทฯ  
ได้จดัใหม้ีการประชุมรวมของพนักงานระดับจดัการของทุกฝ่ายเพ่ือรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานตามแผนงาน
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง นอกเหนือไปจากการบริหารติดตามผลตามระบบงานและตัวชี้วัดท่ีก�าหนดตามแผนงาน 
โดยผูบ้งัคับบญัชาตามล�าดับชัน้ อันจะเป็นการเพ่ิมชอ่งทางการส่งผา่นขอ้มูลและการติดตามการท�างานขา้มสายงานอีกทางหนึ่ง  
อยา่งไรก็ตาม หากตรวจพบขอ้บกพรอ่งจะมกีารรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา
ส่ังการแก้ไขต่อไป
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คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวทางในแบบประเมินท่ีส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์�าหนด และโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารแล้ว คณะกรรมการบรษัิท 
มีความเหน็ต่อระบบการควบคุมภายในเชน่เดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสรุปได้ว่า บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางบัญชีท่ียอมรับโดยท่ัวไป ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ข้อบังคับของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย ในการรายงานงบการเงนิรายไตรมาส งบการเงนิประจ�าปีของบรษัิทฯ และ 
งบการเงินรวมของบริษัทย่อย ตามท่ีควรอย่างสม�าเสมอ รวมท้ังมีกระบวนการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไข 
ใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีประสิทธภิาพ เพ่ือใหก้ารด�าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรอืข้อบกพรอ่ง
ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการด�าเนินงานของบรษัิทฯ แต่ประการใด 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ

นางศุภานัน เรืองจิระภา ท�าหน้าท่ีเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า  
บุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท�างาน และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยในระหว่างปีท่ีผ่านมา นางศุภานัน เรืองจิระภา ได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหก้ารท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและมีประสิทธผิล

ท้ังนี้ การพิจารณาและอนุมติั แต่งต้ัง ถอดถอน โยกยา้ยผู้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ จะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังนี้ รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ มีดังนี้

ชื่อ – สกุล                       นางศุภานัน เรอืงจริะภา

ต�าแหน่ง ผู้จดัการส่วนตรวจสอบภายในอาวุโส

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา      ปรญิญาตร ีบัญชบีัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม        
Internal Audit Role 
Internal Audit Conference 2010

สัดส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ)                              - ไม่มี -

ความสัมพันธท์างครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร      - ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง        
ผู้จดัการส่วนตรวจสอบภายในอาวุโส   
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน

บรษัิทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบรษัิทฯ ได้คิดราคาซื้อขายสินค้า
และบริการตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ (หมายเหตุท่ี 7) 
ของงบการเงนิประจ�าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

มาตรการหรอืขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีมีลักษณะเป็นรายการธุรกิจปกติ ขั้นตอนการอนุมัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ  
บรษัิทยอ่ย และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่เดียวกับการท�าธุรกรรมกับกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกัน ส่วนการท�ารายการระหว่างกันอ่ืน ๆ  
บรษัิทฯ มมีาตรการควบคมุท่ีเปน็ไปตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย ท้ังนี้ ในการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ ใหก้รรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ ไม่มีสิทธ ิ
ออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากนี้ ในการด�าเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให ้
ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย

นโยบายหรอืแนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินการรายการระหว่างกันตราบเท่าท่ีบริษัทฯ เหน็ว่า การเข้าท�ารายการระหว่างกันจะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามสภาวการณ์ในขณะท่ีบริษัทฯ เข้าท�ารายการ โดยจะมีการก�าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม
ลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในราคาตลาด เชน่เดียวกับการก�าหนดราคาใหกั้บบุคคลหรอืกิจการอ่ืนท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง

อยา่งไรก็ตาม รายการระหว่างกันท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและบรษัิทฯ จะรว่มกันดแูลใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้บงัคับของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และการปฏิบติัเก่ียวกับการเปดิเผยขอ้มูล
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย
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รายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและ 
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ภายใต้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�าเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวัง 
และสมเหตุสมผลในการจัดท�า รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือประโยชน์ 
ของผู้ถือหุน้และผู้ลงทุนท่ัวไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจ 
ได้ว่า มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชท่ีีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของงบการเงนิ รวมท้ัง
ประเมินการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธภิาพและประสิทธผิล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง
ความเหน็เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรบัปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มคีวามเชื่อถือได้ โดยปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป ถกูต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง                

อภิชาติ จูตระกูล 
ประธานกรรมการ
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ตารางอัตราส่วนทางการเงนิท่ีส�าคัญ

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า  2.64  2.43  1.78 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า  0.22  0.31  0.15 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า  (0.10)  (0.09)  0.04 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า  17.00  50.18  188.88 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน  21.17  7.17  1.91 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า  0.23  0.29  0.38 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน  1,579.64  1,226.26  956.35 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี้ เท่า  6.99  5.77  6.64 

ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน  51.53  62.38  54.23 

วงจรเงนิสด วัน  1,549.28  1,171.06  904.02 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรเบื้องต้น (ของรายได้หลัก) รอ้ยละ  25.32  29.21  31.00 

อัตราก�าไรเบื้องต้น (ของรายได้จากโครงการเพ่ือขาย) รอ้ยละ  29.01  32.10  33.29 

อัตราก�าไรสุทธิ รอ้ยละ  9.10  7.54  8.89 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ รอ้ยละ  7.63  6.62  9.57 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ รอ้ยละ  2.35  2.33  3.69 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร รอ้ยละ  13.88  13.60  22.29 

อัตราการหมุนของสินทรพัย์ เท่า  0.24  0.30  0.40 
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อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ

อัตราส่วนหนี้สินสุทธต่ิอ EBITDA เท่า  13.07  12.81  7.63 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุน้ เท่า  2.40  2.09  1.60 

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุน้ เท่า  1.82  1.56  1.15 

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุน้ - สุทธิ เท่า  1.75  1.43  1.05 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า  (2.51)  (1.80)  3.32 

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระภาระผูกพัน เท่า  (0.40)  (0.25)  0.12 

อัตราการจา่ยเงนิปันผล รอ้ยละ  50.00  50.00  50.00 

ข้อมูลต่อหุน้

มูลค่าตามบัญชต่ีอหุน้ บาท  2.14  2.08  2.16 

ก�าไรสุทธต่ิอหุน้ บาท  0.16  0.14  0.20 

เงนิปันผลต่อหุน้ บาท  0.12  0.12  0.12 

อัตราการเติบโต

สินทรพัย์รวม รอ้ยละ  13.61  18.69  10.40 

หนี้สินรวม รอ้ยละ  18.54  30.52  10.62 

ส่วนของผู้ถือหุน้รวม รอ้ยละ  3.31  (0.22)  10.05 

รายได้จากการขายหรอืบรกิาร รอ้ยละ  (7.38)  (15.10)  (8.56)

ค่าใชจ้า่ยในการด�าเนินงาน รอ้ยละ  (16.40)  (8.98)  4.72 

ก�าไรสุทธิ รอ้ยละ  16.93  (27.57)  (16.44)

หมายเหตุ:
(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ี
มีสิทธไิด้รับเงินปันผลในวันท่ี 16 มีนาคม 2563 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม สิทธใินการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความ
ไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ
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และผลกำรด�ำเนินงำน

ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562 และแนวโน้มของปี 2563

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวท่ีรอ้ยละ 2.4 (ท่ีมา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ) ลดลง
เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวท่ีรอ้ยละ 4.1 ของปีท่ีผ่านมา ในด้านการใชจ้า่ย การบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชนมกีารขยายตัว 
มากขึ้น ในขณะท่ีการส่งออกสินค้า การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ในส่วนด้านการผลิต สาขาท่ีพักแรมและ
บริการด้านอาหาร รวมถึงสาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้าขยายตัวเร่งขึ้น ในส่วนของสาขาการขายส่ง การขายปลีก 
และการซ่อมแซมมีการชะลอตัว ในขณะท่ี สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาก่อสรา้ง และสาขาไฟฟา้ ก๊าซ และระบบ 
ปรบัอากาศปรบัตัวลดลง

ส�าหรบัอัตราการขยายตัวของการบรโิภคภาคเอกชนในปี 2562 อยู่ท่ีรอ้ยละ 4.5 ปรบัลดลงเล็กน้อยจากการขยายตัวท่ีรอ้ยละ 
4.6 ในปี 2561 การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวรอ้ยละ 2.8 ในขณะท่ีการลงทุนภาครฐัปรบัตัวเพ่ิมขึ้นเพียงรอ้ยละ 0.2 ส�าหรบั
มูลค่าการส่งออกโดยรวมท้ังปี 2562 อยู่ท่ี 242,981 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัว 
รอ้ยละ 7.5 ในปี 2561 เป็นผลมาจากการแข็งค่าของค่าเงนิบาทในปีท่ีผ่านมา

ทางด้านการผลิต สาขาก่อสรา้งมีอัตราเพ่ิมขึ้นท่ีรอ้ยละ 2.0  จากความล่าชา้ของกระบวนการงบประมาณ ส่งผลใหก้ารก่อสรา้ง
ภาครฐัปรบัตัวลดลง อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจยับวกจากการก่อสรา้งภาคเอกชนท่ีขยายตัวเรง่ขึ้น สาขาการขายส่ง การขายปลีก 
และการซ่อมแซม สาขาท่ีพักแรมและบรกิารด้านอาหาร และสาขาไฟฟา้ ก๊าซ และระบบปรบัอากาศ ขยายตัวอย่างมีนัยส�าคัญท่ี
รอ้ยละ 5.7 รอ้ยละ 5.5 และรอ้ยละ 4.9 ตามล�าดับ นอกจากนี้ สาขาขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้ายังมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
โดยขยายตัวท่ีรอ้ยละ 3.4 ทางด้านสาขาเกษตรกรรม การประมง และการป่าไม้ ขยายตัวเล็กน้อยท่ีรอ้ยละ 0.1  แม้ว่าดัชนีราคา
สินค้าเกษตรจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 1.9 ก็ตาม อย่างไรก็ดี สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.7  
ตามข้อจ�ากัดด้านการส่งออกและปัจจัยชั่วคราวในการผลิตสินค้าส�าคัญบางรายการ ท้ังน้ี การจ้างงานยังอยู่ในเกณฑ์ดี  
อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต�าท่ีร้อยละ 0.98 ทางด้านอัตราเงินเฟอ้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ย 
ปรบัตัวลดลงจากรอ้ยละ 1.75 เป็นรอ้ยละ 1.25 ต่อปีระหว่างปีท่ีผ่านมา (ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย)

ส�าหรบัแนวโนม้เศรษฐกิจไทยในป ี2563 ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 
ท่ีรอ้ยละ 1.5-2.5 โดยมปีัจจยัสนับสนุนจากการบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชนท่ีมแีนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี การลงทนุภาครฐั 
มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจ�ากัดและปัจจยัเส่ียงบางประการ อาทิ สถานการณ์ด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงจากวิกฤติ COVID-19 สถานการณ์ภัยแล้ง ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ รวมถึง 
ความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงนิโลกยังอยู่ในเกณฑ์สูงและมีความเส่ียงท่ีจะเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

ผลกำรด�ำเนินงำน  

ในปี 2562 แสนสิรมิีรายรบัรวมท้ังส้ิน 26,291 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จากจ�านวน 27,164 ล้านบาทในปี 2561 เป็นผลมาจาก
การลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของแสนสิร ิซึ่งลดลงท่ีรอ้ยละ 11 ส�าหรบัก�าไรสุทธ ิ (ส่วนท่ีเป็น 
ของผู้ถือหุน้ของบรษัิทฯ) ของปี 2562 มจี�านวน 2,392 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 17 เมื่อเทียบกับก�าไรสุทธ ิ(ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุน้ 
ของบรษัิทฯ) จ�านวน 2,046 ล้านบาทในปี 2561 
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รายได้จากการขายโครงการในชว่งปี 2560-2562 สามารถวิเคราะหแ์บ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ตามตารางด้านล่างน้ี 

 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 ล้ำนบำท รอ้ยละ  ล้ำนบำท รอ้ยละ  ล้ำนบำท รอ้ยละ

บ้านเด่ียว  11,401  43.7  12,552  58.2  10,967  57.3 

ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์  1,751  6.7  2,235  10.4  2,499  13.1 

มิกซ์  30  0.1  160  0.7  292  1.5 

คอนโดมิเนียม  12,898  49.5  6,605  30.7  5,368  28.1 

รวม  26,080  100.0  21,552  100.0  19,126  100.0 

ส�าหรบัปี 2562 แสนสิรมิีรายได้จากการขายโครงการจ�านวน 19,126 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 11 จากรายได้จากการขายโครงการ
จ�านวน 21,552 ล้านบาทในปี 2561 ปัจจยัหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งเกิดจาก 
โครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่พร้อมโอนกรรมสิทธิส่์วนใหญ่ในปี 2562 น้ัน เป็นการด�าเนินการภายใต้บริษัทร่วมทุน
ระหว่างบรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) กับ บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทรว่มทุนระหว่างบรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด 
(มหาชน) กับ กลุ่มโตติว คอร์ปอเรชั่น ซึ่งรายได้จากการขายโครงการภายใต้บริษัทร่วมทุนจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายได้จาก 
การขายโครงการ ส่งผลใหร้ายได้จากการขายโครงการในปี 2562 มจี�านวนลดลง ส�าหรบัรายได้จากการขายโครงการในปี 2562 
แบ่งเป็นรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวรอ้ยละ 57 จ�านวน 10,967 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม
รอ้ยละ 28 จ�านวน 5,368 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์รอ้ยละ 13 จ�านวน 2,499 ล้านบาท และรายได้จาก
การขายโครงการมิกซ์รอ้ยละ 2 จ�านวน 292 ล้านบาท

ส�าหรบัรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในปี 2562 ปรบัลดลงท่ีรอ้ยละ 13 จากจ�านวน 12,552 ล้านบาท ในปี 2561 มาอยู่
ท่ีจ�านวน 10,967 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากโครงการบ้านแสนสิร ิพัฒนาการ โครงการบุราสิร ิพัฒนาการ  และโครงการ
เศรษฐสิร ิพหล-วัชรพล  ท้ังนี้ มีรายรบัจาก 3 โครงการรวม 3,346 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17 ของรายได้จากการขายโครงการ
ท้ังหมด 

ส�าหรบัรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ในปี 2562 มีจ�านวน 2,499 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ท้ังนี้ รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ มาจากโครงการ 4 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการสิร ิ เพลส นวนคร โครงการ 
สิร ิเพลส สุขสวัสด์ิ-พระราม3 โครงการสิร ิเพลส กัลปพฤกษ์-สาทร  และโครงการสิร ิเพลส รงัสิต ท้ังนี้ มรีายรบัจาก 4 โครงการ
รวม 1,294 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7 ของรายได้จากการขายโครงการท้ังหมด 

รายได้จากการขายโครงการคอนโดมเินยีมในป ี2562 มจี�านวน 5,368 ล้านบาท ปรบัลดลงท่ีรอ้ยละ 19 จากจ�านวน 6,605 ล้านบาท 
ในปี 2561 ท้ังนี้ โครงการลา กาซิตา โครงการไนน์ต้ี เอท ไวรเ์ลส โครงการดีคอนโด แคมปัส รสีอรท์ โดม-รงัสิต และโครงการ
ดีคอนโด หาดใหญ่ เป็นโครงการท่ีมีรายได้สูงสุด 4 อันดับแรก ตามล�าดับ โดยรายรบัรวมจาก 4 โครงการดังกล่าว มีจ�านวน 
3,425 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 18 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายท้ังหมด

ในปี 2562 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการมิกซ์อยู่ท่ี 292 ล้านบาทจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอณาสิริ อยุธยา  
โครงการอณาสิร ิมะลิวัลย์ และโครงการอณาสิร ิบางใหญ่ คิดเป็นรอ้ยละ 2 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายท้ังหมด
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ส�าหรบัปี 2562 แสนสิรมิีรายได้จากโครงการเพ่ือเชา่เท่ากับ 90 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากจ�านวน 85 ล้านบาทในปี 2561 ในขณะท่ี
รายรบัค่าบรกิารธุรกิจในปี 2562 มีจ�านวน 4,601 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นท่ีรอ้ยละ 7 จากจ�านวน 4,311 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

โดยในเดือนสิงหาคม ปี 2562 นี้ แสนสิริได้ลงทุนเพ่ิมในธุรกิจการบริหารโรงแรม ภายใต้แบรนด์ The Standard ซึ่งเป็น
แบรนด์โรงแรมระดับโลก และยังมีแผนท่ีจะขยายกิจการอย่างต่อเนื่องตามหวัเมืองใหญ่ในทุกมุมโลก โดยแสนสิรไิด้กลายเป็น 
ผู้ถือหุน้ใหญ่ ส่งผลใหม้ีการบันทึกรายได้จากธุรกิจการบริหารโรงแรมจากผลประกอบการในช่วงเวลา 4 เดือน เป็นจ�านวน  
145 ล้านบาท

นอกจากน้ี แสนสิริมีรายได้จากการขายวัสดุเพ่ิมขึ้นจาก 2 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 44 ล้านบาท ในปี 2562 รวมถึงรายได้ 
ค่าบริการอ่ืน ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจ�านวน 303 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นท่ี 
รอ้ยละ 2 จากปีก่อนหน้า 

ต้นทุนขำย และค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด�ำเนินงำน  

ต้นทุนขาย

ส�าหรบัปี 2562 ต้นทุนโครงการเพ่ือขายเท่ากับ 13,577 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 7 เมื่อเทียบกับต้นทุนโครงการเพ่ือขายในปี 2561  
ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ท้ังนี้ อัตราก�าไรขั้นต้นของปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 29.0 ปรับตัวลดลงจาก 
รอ้ยละ 32.1 ในปี 2561 ส�าหรบัต้นทุนโครงการเพ่ือเชา่ในปี 2562 มีจ�านวน 82 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากจ�านวน 72 ล้านบาทในปี 2561  
ในส่วนของต้นทุนบริการธุรกิจน้ันเพ่ิมขึ้นจากจ�านวน 3,549 ล้านบาทในปี 2561 มาอยู่ท่ี 3,730 ล้านบาทในปี 2562 โดยใน 
ปี 2562 มต้ีนทนุค่าบรหิารโรงแรมจ�านวน 398 ล้านบาท จากแผนการขยายตัวของโรงแรมภายใต้การบรหิารของ The Standard  
อย่างรวดเรว็ในอนาคต นอกจากน้ี ต้นทุนขายวัสดุ เพ่ิมขึ้นจาก 3 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 38 ล้านบาทในปีนี้ ตามการเพ่ิมขึ้น
ของรายได้ ส�าหรบัต้นทุนบรกิารอ่ืน ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรยีน เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 2 เมื่อเปรยีบเทียบกับ
ปีก่อนหน้า

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารในปี 2562 เท่ากับ 4,644 ล้านบาท คิดเปน็รอ้ยละ 17.7 ของรายได้รวม ปรบัลดลงจากปก่ีอนหนา้  
ซึ่งมค่ีาใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอยูท่ี่รอ้ยละ 20.5 ของรายได้รวม ส�าหรบัค่าใชจ้า่ยในการขายในป ี2562 จ�านวน 1,927 ล้านบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 7.3 ของรายได้รวม ปรบัลดลงจากจ�านวน 2,593 ล้านบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 9.6 ของรายได้รวมในปี 2561  
เน่ืองจากสามารถบริหารค่าใช้จา่ยทางการขายได้อย่างมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ในขณะท่ีค่าใช้จา่ยในการบริหารในปี 2562  
(รวมค่าตอบแทนผู้บรหิาร) มีจ�านวน 2,717 ล้านบาท ลดลงท่ีรอ้ยละ 8 จากจ�านวน 2,962 ล้านบาทในปีก่อนหน้า 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิในปี 2562 อยู่ท่ี 936 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากจ�านวน 570 ล้านบาทในปี 2561 โดยมีปัจจยัหลักมาจากการ
ชะลอการเปิดตัวโครงการ ส่งผลให้ท่ีดินบางส่วนยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบและการวางแผนด้านการตลาด  
ยังไม่ได้น�ามาพัฒนาโครงการ ท�าใหด้อกเบี้ยของท่ีดินดังกล่าว ไม่สามารถบันทึกเป็นต้นทุนได้

ก�ำไรสุทธ ิ

ส�าหรบัปี 2562 แสนสิรแิละบรษัิทย่อยบันทึกก�าไรสุทธเิท่ากับ 2,392 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นท่ีรอ้ยละ 17 เมื่อเทียบกับก�าไรสุทธจิ�านวน 
2,046 ล้านบาทในปี 2561 โดยในป ี2562 มอัีตราก�าไรสุทธริอ้ยละ 9.1 ของรายได้รวม ปรบัเพ่ิมขึ้นจากอัตราก�าไรสุทธท่ีิรอ้ยละ 7.5  
ของรายได้รวมในปี 2561 ท้ังน้ี อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคลส�าหรบัปี 2562 อยู่ท่ีรอ้ยละ 21.5 ของก�าไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
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สินทรพัย์

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสนสิรแิละบรษัิทยอ่ยมสิีนทรพัยร์วม เป็นจ�านวน 108,336 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 12,979 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ�านวน 74,583 ล้านบาท  
เพ่ิมขึ้นจ�านวน 3,841 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตหุลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของต้นทนุโครงการพัฒนา
อสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย ในขณะท่ีสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ�านวน 33,753 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 
9,138 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของท่ีดินรอการพัฒนา

หนี้สิน  

หนีสิ้นรวมของแสนสิรแิละบรษัิทยอ่ย ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มจี�านวน 76,461 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
จ�านวน 11,957 ล้านบาท ประกอบด้วยหน้ีสินหมุนเวียน จ�านวน 28,240 ล้านบาท ลดลง 885 ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
จ�านวน 48,221 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 12,842 ล้านบาท ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสนสิรแิละบรษัิทย่อยมีหน้ีสินเฉพาะส่วนท่ี
มีดอกเบี้ย 57,867 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ี 48,179  ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุน้ เท่ากับ 2.40 เท่า และหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (Gearing Ratio) ตามนิยามในข้อก�าหนดสิทธเิท่ากับ 1.82 เท่า ท้ังนี้ 
บรษัิทยังคงสามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงนิได้ตามท่ีก�าหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหน้ี กล่าวคือ ก�าหนดใหอั้ตราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุน้ไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1 

โดยนิยาม “หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินรวมตามท่ีปรากฏในงบการเงนิรวม ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงนิและส่วนของหนี้สิน 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีผูอ้อกหุน้กู้เขา้ค�าประกัน อาวัล หรอืก่อภาระผูกพันอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันใหแ้ก่บุคคลใด ๆ  หรอืนติิบุคคล
อ่ืน (การค�าประกันไมร่วมถึงกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเขา้ผกูพันตนเปน็ผูค้�าประกันผูอ้อกหุน้กู้ หรอืเปน็ผูค้�าประกันบรษัิทยอ่ย) อยา่งไรก็ดี  
ภาระผูกพันทางการเงนิและส่วนของหน้ีสินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทางการเงนิและส่วนของหนี้สิน 
ท่ีเกิดขึ้นกับเจา้หน้ีทางการค้า รายรบัล่วงหน้า หรอืหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุน้กู้ท่ีไม่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเชา่

ส่วนของผู้ถือหุน้

ส่วนของผู้ถือหุน้ของแสนสิร ิณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ�านวน 31,875 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,022 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทียบ 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท้ังน้ี แสนสิรไิด้จา่ยเงนิปันผลจากก�าไรสุทธขิองปี 2561 จ�านวน 1,432 ล้านบาท 

กระแสเงนิสด 

แสนสิรแิละบรษัิทย่อย มีเงนิสดสุทธยิกมาจาก ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากับ 3,933 ล้านบาท แสนสิรมิีเงนิสดสุทธใิชไ้ปใน 
กิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 7,287 ล้านบาท เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมการลงทุนจ�านวน 1,112 ล้านบาท และเงนิสดสุทธจิาก
กิจกรรมจดัหาเงนิจ�านวน 6,702 ล้านบาท เป็นผลใหแ้สนสิรแิละบรษัิทย่อยมีเงนิสดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ�านวน 
2,132 ล้านบาท ส�าหรับกิจกรรมด�าเนินงาน แสนสิริมีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน 
ด�าเนินงานจ�านวน 17,212 ล้านบาท ในการน้ี แสนสิรใิชก้ระแสเงนิสดไปในการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขายจ�านวน 
24,189 ล้านบาท ส�าหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและจ่ายซื้อเงินลงทุน 
ในบรษัิทรว่ม จ�านวน 2,785 ล้านบาท และจ�านวน 1,173 ล้านบาท ตามล�าดับ ส�าหรบักิจกรรมจดัหาเงนิ แสนสิรใิชก้ระแสเงนิสด
จา่ยไปในการช�าระคืนเงนิกู้ยมืและดอกเบีย้ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิรวมจ�านวน 8,287 ล้านบาท จา่ยช�าระคืนหุน้กู้ท่ีครบก�าหนดไถ่ถอน
จ�านวน 4,000 ล้านบาท และจา่ยเงนิปันผลจ�านวน 1,432 ล้านบาท

อัตรำส่วนสภำพคล่อง  

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสนสิรแิละบรษัิทย่อย  มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.64 เท่า ปรบัเพ่ิมขึ้นจาก 2.43 เท่า ณ วันท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของสินทรพัย์หมุนเวียนท่ีรอ้ยละ 5 เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนลดลงท่ีรอ้ยละ 3 จากต๋ัวแลกเงนิซึ่งปรบัลดลงจาก 5,875 ล้านบาท 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มาอยู่ท่ี 1,383 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุน้

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสนสิริมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้เท่ากับร้อยละ 7.63 ปรับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.62 ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของก�าไรสุทธ ิ(Net Profit) ท่ีรอ้ยละ 17 ท้ังนี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์
เพ่ิมขึ้นจากรอ้ยละ 2.33 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มาอยูท่ี่รอ้ยละ 2.35  ส�าหรบัอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ปรบัเพ่ิมขึ้น
จาก 2.09 เท่า ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มาอยู่ท่ี 2.40 เท่า ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินรวม 
จากการเพ่ิมขึ้นของเงนิกู้ยืมระยะยาวและการเสนอขายหุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสนสิรแิละบรษัิทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ยเท่ากับ -2.51 เท่า ปรบัลดลงจาก 
-1.80 เท่า ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างมากของเงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน 
มาอยู่ท่ี 7,287 ล้านบาท 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระภำระผูกพัน

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสนสิรแิละบรษัิทยอ่ย  มอัีตราส่วนความสามารถในการช�าระภาระผูกพันเท่ากับ -0.40 เท่า ปรบัลดลง 
จาก -0.25 เท่า ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างมากของเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมด�าเนินงาน
เป็น 7,287 ล้านบาทในปี 2562 จาก 5,807 ล้านบาทในปีก่อนหน้า

สรุปปัจจยัท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนในอนำคต

ปัจจยัภายนอกท่ีมผีลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของแสนสิร ิซึ่งส่งผลใหผ้ลการด�าเนินงานอาจไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด
ไว้หรือมีการเปล่ียนแปลงจากปีท่ีผ่านมาอย่างมีนัยส�าคัญ ประกอบด้วย ความเส่ียงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลก  
แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้า อัตราเงินเฟอ้ อัตราดอกเบี้ยโลก มาตรการรัฐ รวมไปถึงวิกฤติการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อก�าลังซื้อของผู้บรโิภค ท�าใหค้วามสามารถในการซื้อท่ีอยู่อาศัยอาจลดลงตามภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน 
แสนสิรไิด้ตระหนักถึงปัจจยัภายนอกท่ีอาจจะมีผลกระทบดังกล่าว ได้น�ามาวิเคราะหแ์ละปรบัเปล่ียนกลยุทธใ์นการด�าเนินงานให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
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งบการเงนิรวม



รายงานของผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุน้ของบรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) 

ความเหน็

ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย (กลุ่มบรษัิท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้รวม 
และงบกระแสเงนิสดรวม ส�าหรบัปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชท่ีีส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) ด้วยเชน่กัน 

ข้าพเจา้เหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสด ส�าหรบั
ปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)  
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็

ข้าพเจา้ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจา้ ข้าพเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจา้เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชท่ีี
ข้าพเจา้ได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจา้ขอใหสั้งเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 14 เรื่อง เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย เก่ียวกับการท่ีกลุ่มบรษัิทได้ซื้อเงนิลงทนุ
ในบรษัิทรว่มทางอ้อมแหง่หนึ่งเพ่ิมเติมจนเปล่ียนสถานะเป็นบรษัิทยอ่ยทางอ้อมในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปีปัจจุบนั ซึ่งปัจจุบนั
กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างด�าเนินการจดัใหม้ีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา ณ วันซื้อกิจการ ท้ังนี้ 
ข้าพเจา้มิได้แสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ  ท่ีมนัียส�าคัญท่ีสุดตามดลุยพินจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ 
ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้ ท้ังน้ี ข้าพเจา้ไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส�าหรบัเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจา้ได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ 
ตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
ในงบการเงนิ ผลของวิธกีารตรวจสอบของข้าพเจา้ ซึ่งได้รวมวิธกีารตรวจสอบส�าหรบัเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเหน็ของข้าพเจา้ต่องบการเงนิโดยรวม

รายงานและงบการเงนิรวม
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พรอ้มวิธกีารตรวจสอบส�าหรบัแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรบัรูร้ายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์

เน่ืองจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวเลขท่ีมีสาระส�าคัญท่ีสุดในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเป็นตัวชี้วัดหลัก 
ในแง่ผลการด�าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีจ�านวนหน่วย
โครงการพัฒนาอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือขายและสัญญาซื้อขายอสังหารมิทรพัย์เป็นจ�านวนมาก ดังนั้น กลุ่มบรษัิทจงึมีความเส่ียง
เก่ียวกับการรบัรูร้ายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงนิว่าได้เกิดขึ้นจรงิและเก่ียวข้องกับกิจการ

ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ของกลุ่มบรษัิทโดยการ

• ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม 
 ผู้รบัผิดชอบ ท�าความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่มบรษัิทออกแบบไว้ 

• สุ่มตัวอย่างสัญญาขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน 
 สัญญาขายของกลุ่มบรษัิท และสอดคล้องกับนโยบายการรบัรูร้ายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์ของกลุ่มบรษัิท  

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและชว่งใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี

• วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบข้อมูลบัญชรีายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated Data) เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้น 
 ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญช ีโดยเฉพาะรายการบัญชท่ีีท�าผ่านใบส�าคัญท่ัวไป (Journal Voucher) 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย

การประมาณการมูลค่าสุทธท่ีิคาดว่าจะได้รบัของต้นทนุการพัฒนาอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย ตามท่ีเปดิเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงนิข้อ 11 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบรหิารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของ
มูลค่าต้นทนุการพัฒนาอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือขายส�าหรบัโครงการท่ีมขีอ้บง่ชีก้ารด้อยค่า ซึ่งขึ้นอยูกั่บการวิเคราะหใ์นรายละเอียด
เก่ียวกับลักษณะของโครงการ การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเส่ียง 
เก่ียวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย  

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของต้นทุนการ
พัฒนาอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือขายโดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ และได้ประเมนิวิธกีารและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบรหิารใชใ้นการพิจารณา
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย ดังนี้  

• สอบทานเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ความสม�าเสมอ 
 ของการใชเ้กณฑ์ดังกล่าว และเหตผุลส�าหรบัการรบัรูค่้าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทนุการพัฒนาอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  
 เพ่ือระบุถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายท่ีมีข้อบ่งชี้ว่ามีการขายโครงการช้ากว่าปกติ รวมท้ังพิจารณาข้อมูลจาก 
 แหล่งข้อมูลภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประเมินข้อบ่งชีก้ารด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย

• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส�าหรับรายการขายภายหลังวันท่ีในงบการเงินเปรียบเทียบกับราคาทุนของต้นทุน 
 การพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขายแต่ละโครงการ 

• สอบทานการประมาณการมูลค่าท่ีจะได้รบัคืนซึ่งจดัท�าโดยฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษัิทหรอืรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ
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การรวมธุรกิจ

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 14 ในไตรมาสท่ี 3 ของปีปัจจุบัน บริษัทย่อยในต่างประเทศได้ซื้อเงนิลงทุน 
ในบรษัิทรว่มทางอ้อมแหง่หน่ึงเพ่ิมเติมจนเปล่ียนสถานะเป็นบรษัิทย่อยทางอ้อม ณ วันท่ีซื้อกิจการ บรษัิทย่อยบันทึกรายการ
บัญชีเบื้องต้น โดยบันทึกส่วนต่างของราคาท่ีจ่ายซื้อกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวไว้เป็น “ต้นทุนการซื้อ 
เงนิลงทนุท่ีสูงกว่าประมาณการส่วนได้เสีย ในมูลค่าสินทรพัยสุ์ทธขิองบรษัิทยอ่ยรอจดัสรร” กลุ่มบรษัิทอยูร่ะหว่างการจดัสรร
ต้นทุนการซื้อธุรกิจโดยใช้ประมาณการมูลค่าท่ีดีท่ีสุดส�าหรับสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา จากการวัดมูลค่าตาม 
วิธซีื้อ ซึ่งกลุ่มบรษัิทจะสรุปผลการบนัทึกบญัชกีารซื้อธุรกิจใหเ้สรจ็ส้ินภายในปี 2563 จ�านวนเงนิของรายการท่ีบนัทึกไว้ ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 อาจต้องมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน ข้าพเจา้ได้ใหค้วามส�าคัญกับรายการซื้อธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นรายการ 
ท่ีมีสาระส�าคัญในต่างประเทศอย่างมากต่องบการเงนิโดยรวม 

ขา้พเจา้และผูส้อบบญัชขีองบรษัิทยอ่ยในต่างประเทศได้ตรวจสอบขอ้ตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ รวมถึงสอบถาม
กับฝ่ายบรหิารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าท�ารายการซื้อดังกล่าวเพ่ือประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
ค�านิยามของการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ หรอืไม ่
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชขีองบรษัิทยอ่ยได้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจา่ยเงนิเพ่ือให้
มั่นใจว่ามูลค่าดังกล่าวถูกต้องตามมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และไม่รวมต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อธุรกิจ  
โดยพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการบันทึกรายการซื้อธุรกิจ และพิจารณาความเหมาะสมของการ 
บันทึกส่วนต่างในเบื้องต้นจากการซื้อธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
รายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ข้อมูลอ่ืน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิ
และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมใหกั้บข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชนีี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ใหข้้อสรุปในลักษณะการใหค้วามเชื่อมั่นใน 
รูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอ่ืนน้ัน

ความรบัผิดชอบของข้าพเจา้ท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความขัดแย้ง
ท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงนิหรอืกับความรูท่ี้ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจา้หรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม ่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจา้จะส่ือสารเรื่องดังกล่าวใหผู้้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลทราบเพ่ือใหม้ีการด�าเนินการแก้ไข 
ท่ีเหมาะสมต่อไป

ความรบัผิดชอบของผู้บรหิารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดแูลต่องบการเงนิ

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงนิ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพ่ือใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิท่ีปราศจาก 
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย 
เรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใชเ้กณฑ์การบัญชสี�าหรบักิจการท่ีด�าเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บรหิารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบรษัิทหรอืหยุดด�าเนินงานหรอืไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษัิท
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ 
แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผู้สอบบัญชซีึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจา้อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญท่ีมอียูไ่ด้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาดและถือว่ามสีาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชพีตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจา้ได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกิดจากการ 
 ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้ 
 หลักฐานการสอบบัญชท่ีีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูล 
 ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก 
 การทจุรติอาจเก่ียวกับการสมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล 
 ท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจรงิ หรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธกีารตรวจสอบใหเ้หมาะสม 
 กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 
 กลุ่มบรษัิท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 
 การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บรหิารจดัท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชสี�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน 
 การสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด 
 ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 
 มคีวามไมแ่นน่อนท่ีมสีาระส�าคัญ ขา้พเจา้จะต้องใหข้อ้สังเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถึงการเปดิเผยขอ้มูล 
 ท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเหน็ว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  
 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษัิทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสรา้ง และเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมิน 
 ว่างบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควรหรอืไม ่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบญัชท่ีีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงนิของกิจการหรอืของกิจกรรม 
 ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง  
 การควบคมุดแูล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบรษัิท ขา้พเจา้เป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเหน็ของขา้พเจา้

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน  
หากข้าพเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจา้
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความ 
เป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด ตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ี 
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 
ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจา้ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฏหมายหรือข้อบังคับหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ 
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว

ข้าพเจา้เป็นผู้รบัผิดชอบงานสอบบัญชแีละการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บรษัิท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ ์2563
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งบแสดงฐานะการเงนิ
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 7  2,131,828,639  3,932,608,565  921,670,073  2,535,964,983 

เงนิลงทุนชั่วคราว 8  340,785,150  2,368,566,091  340,785,150  2,368,566,091 

ลูกหนี้การค้าและรายได้ท่ียังไม่เรยีกช�าระ 9  1,969,968,451  889,278,224  1,822,724,488  844,643,793 

ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 14  280,000,000  -  -  - 

ค่าใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า  197,647,202  96,253,147  62,487,326  59,761,866 

เงนิใหกู้้ยืมระยะส้ัน 10  200,000,000  -  -  - 

เงนิใหกู้้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 6.3  1,706,400,000  1,837,140,000  1,706,400,000  1,837,140,000 

เงนิใหกู้้ยืมระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 13  2,000,000  -  2,000,000  - 

ต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย 11  62,843,672,673 56,305,394,648 42,626,609,707  39,157,319,997 

เงนิจา่ยล่วงหน้าผู้รบัเหมาก่อสรา้ง  1,313,670,033  1,540,171,762  631,169,612  1,134,503,006 

เงนิมัดจ�าค่าซื้อท่ีดิน  2,114,049,030  2,452,464,935  1,868,451,030  2,451,866,935 

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า 12  847,512,716  803,118,547  193,013,826  189,697,153 

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน       635,422,335        516,845,597        594,401,872      499,366,364 

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน  74,582,956,229    70,741,841,516    50,769,713,084   51,078,830,188 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงนิใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน - สุทธจิากส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 6.3  5,539,088,270  4,783,773,051  12,686,019,758  13,911,367,359 

ต๋ัวเงนิรบัและเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 13  136,257,603  9,524,016  -  - 

เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 14  -  -  6,464,555,956  3,962,965,202 

เงนิลงทุนในการรว่มค้า 15  560,690,961  725,979,588  1,114,832,700  1,294,832,700 

เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 16  199,333,853  850,468,064  -  - 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 17  841,308,451  855,774,710  317,369,152  329,869,152 

อสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน 18  324,949,165  288,802,552  289,739,589  266,045,937 

ท่ีดินรอการพัฒนา 19  17,944,398,056  13,226,325,582  15,548,958,156  10,479,110,757 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20  2,663,188,484  1,975,243,157  1,777,900,040  1,074,306,509 

สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 21  1,757,414,782  332,866,452  335,886,210  313,139,875 

ต้นทุนการซื้อเงนิลงทุนท่ีสูงกว่าประมาณการส่วนได้เสียในมูลค่า
สินทรพัย์สุทธขิองบรษัิทย่อยรอจดัสรร 14  2,018,224,327  -  -  - 

สิทธกิารเชา่ 22  195,940,671  224,711,418  28,587,389  30,688,828 

สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 36  1,244,674,645  985,165,913  473,835,415  249,718,227 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน        327,595,701      356,260,089      209,036,949        198,638,137 

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 33,753,064,969  24,614,894,592   39,246,721,314   32,110,682,683 

รวมสินทรพัย์ 108,336,021,198  95,356,736,108 90,016,434,398    83,189,512,871 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 23  5,513,892,000  6,250,000,000  5,513,892,000  6,250,000,000 

ต๋ัวแลกเงนิ 23  1,383,353,350  5,874,694,102  1,383,353,350  5,874,694,102 

เจา้หนี้การค้า 24  2,192,664,493  1,675,650,782  1,425,675,088  1,262,538,731 

เงนิกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 25  3,912,047,417  2,512,500,802  2,613,478,417  2,388,750,802 

ต๋ัวเงนิจา่ยระยะยาวค่าท่ีดิน - ครบก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 27  1,328,560,515  -  1,328,560,515  - 

หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน - ครบก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 28  4,997,800,886  3,997,446,222  4,997,800,886  3,997,446,222 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคลค้างจา่ย  236,883,448  214,650,473  165,070,921  88,895,563 

ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน 30  157,789,739  168,498,715  109,993,733  86,325,803 

ค่างวดท่ียังไม่รบัรูเ้ป็นรายได้ 11.5, 33.3  4,563,181,098  3,894,160,817  1,210,058,382  1,199,343,940 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

 เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกค้า  1,218,972,674  2,102,574,020  1,132,983,147  2,023,875,772 

 เงนิประกันการก่อสรา้ง  746,922,106  551,853,985  545,893,488  437,292,323 

 ค่าใชจ้า่ยค้างจา่ย  851,622,790  830,797,424  574,471,997  584,932,960 

 ต้นทุนโครงการค้างจา่ย  680,020,399  713,416,922  658,794,315  633,988,131 

 อ่ืน ๆ       456,465,419         338,972,151       330,879,897       234,604,623 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  28,240,176,334    29,125,216,415  21,990,906,136  25,062,688,972 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้ค่าสิทธกิารเชา่รอตัดบัญชี  262,231,762  303,381,743  -  - 

เงนิกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6.3  -  -  347,663,257  468,401,939 

เงนิกู้ยืมระยะยาว - สุทธจิากส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 25  15,793,076,210  9,101,371,734  10,645,704,253  6,488,008,140 

หนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรพัย์สินท่ีมีสิทธซิื้อคืนและขายคืน 26  552,451,490  -  552,451,490  - 

ต๋ัวเงนิจา่ยระยะยาวค่าท่ีดิน - สุทธจิากส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 27  3,415,563,827  3,727,941,609  1,520,680,773  2,502,941,609 

หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน - สุทธจิากส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 28  26,266,877,903  20,443,117,002  26,266,877,903  20,443,117,002 

ส�ารองรายการภายใต้วิธส่ีวนได้เสียของเงนิลงทุนในการรว่มค้า 15  1,163,468,730  1,231,015,406  -  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 29  314,221,235  196,289,297  214,670,103  136,125,902 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 30  283,350,213  240,303,974  242,575,309  196,783,971 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน        169,758,875        135,707,522          89,837,371         36,276,063 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  48,221,000,245   35,379,128,287 39,880,460,459  30,271,654,626 

รวมหนี้สิน   76,461,176,579 64,504,344,702   61,871,366,595 55,334,343,598 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรอืนหุน้ 

 ทุนจดทะเบียน

  หุน้สามัญ 15,162,734,320 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท    16,224,125,722    16,224,125,722    16,224,125,722    16,224,125,722 

 ทุนท่ีออกและช�าระแล้ว

  หุน้สามัญ 14,862,734,320 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท  15,903,125,722  15,903,125,722  15,903,125,722  15,903,125,722 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ  2,295,630,600  2,295,630,600  2,295,630,600  2,295,630,600 

ส่วนทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 33.1  59,081,842  57,112,446  59,081,842  57,112,446 

ก�าไรสะสม - จดัสรรแล้ว

 ส�ารองตามกฎหมาย 31  1,622,412,573  1,567,737,139  1,622,412,573  1,567,737,139 

 อ่ืน ๆ 32  935,010,301  391,903,566  935,010,301  391,903,566 

ก�าไรสะสม - ยังไม่ได้จดัสรร  11,628,178,858  11,301,231,270  8,264,817,066  8,031,563,366 

หุน้ทุนซื้อคืน 32  (935,010,301)  (391,903,566)  (935,010,301)  (391,903,566)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้      (565,051,173)      (276,502,281)                            -                            - 

ส่วนของผู้ถือหุน้ของบรษัิทฯ  30,943,378,422 30,848,334,896  28,145,067,803  27,855,169,273 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทย่อย        931,466,197            4,056,510                            -                            - 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้   31,874,844,619  30,852,391,406  28,145,067,803   27,855,169,273 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 108,336,021,198  95,356,736,108 90,016,434,398    83,189,512,871 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์  19,126,382,867  21,552,324,880  17,067,591,513  15,298,062,321 

รายได้ค่าบรกิารธุรกิจ  4,600,931,022  4,311,385,291  6,852,907,438  6,155,883,728 

รายได้ค่าบรหิารโรงแรม  145,342,440  -  -  - 

รายได้จากการขายวัสดุก่อสรา้ง  44,233,010  2,127,961  131,726,214  60,728,911 

รายได้จากโครงการเพ่ือเชา่  89,839,505  84,612,092  37,401,071  32,187,717 

รายได้ค่าบรกิารอ่ืน 35  303,310,829  297,272,861  33,366,354  33,630,625 

รายได้อ่ืน

 ก�าไรจากการขายท่ีดิน  507,788,345  104,141,572  498,391,253  257,662,640 

 ก�าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 14  422,770,079  2,603,719  -  - 

 ดอกเบี้ยรบั  431,552,455  365,237,450  696,570,116  770,505,992 

 เงนิปันผลรบั 14, 15  122,248  66,080  380,122,248  1,072,066,080 

 อ่ืน ๆ       618,639,570       426,723,026        508,137,633        310,507,837 

รวมรายได้  26,290,912,370  27,146,494,932  26,206,213,840   23,991,235,851 

ค่าใชจ้า่ย 

ต้นทุนการขายอสังหารมิทรพัย์  13,577,065,167  14,633,236,581  11,827,721,226  10,349,887,906 

ต้นทุนบรกิารธุรกิจ  3,730,497,931  3,548,676,398  5,954,936,994  5,509,048,362 

ต้นทุนค่าบรหิารโรงแรม  398,364,183  -  -  - 

ต้นทุนขายวัสดุก่อสรา้ง  37,601,716  2,768,205  114,097,343  53,849,021 

ต้นทุนบรกิารโครงการเพ่ือเชา่  81,733,511  72,213,627  44,268,922  34,547,553 

ต้นทุนบรกิารอ่ืน 35  328,573,362  322,902,130  34,867,437  34,700,921 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย  1,927,212,399  2,593,270,049  1,729,890,915  1,934,902,184 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  2,716,755,121  2,961,695,651  1,948,634,380  2,131,716,805 

ค่าใชจ้า่ยอ่ืน

 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนา 
 อสังหารมิทรพัย์เพ่ือขายและท่ีดินรอการพัฒนา 11.4  397,703,246  130,021,931  450,266,950  15,100,000 

 ขาดทนุจากการลดลงของมูลค่าอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (โอนกลับ) 18  (20,000,000)  20,000,000  (20,000,000)  20,000,000 

 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20  43,127,320  21,200,000  36,127,320  - 

 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 14  -  -  130,000,000  - 

 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 16  7,840,000  -  -  - 

 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 17        22,500,000                            -         12,500,000                            - 

รวมค่าใชจ้า่ย  23,248,973,956  24,305,984,572    22,263,311,487  20,083,752,752 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ต่อ)
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไรก่อนส่วนแบง่ก�าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในการรว่มค้าและบรษัิทรว่ม 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ และค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้  3,041,938,414  2,840,510,360  3,942,902,353  3,907,483,099 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในการรว่มค้า 15.2  881,422,506  443,592,530  -  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 16.2       (90,674,134)     (138,942,803)                            -                            - 

ก�าไรก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงนิและค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้  3,832,686,786  3,145,160,087  3,942,902,353  3,907,483,099 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ      (935,524,312)     (569,573,695)    (1,143,756,164)     (787,256,342)

ก�าไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้  2,897,162,474  2,575,586,392  2,799,146,189  3,120,226,757 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ 37     (621,730,326)     (533,109,749)      (512,381,544)     (426,223,643)

ก�าไรส�าหรบัปี     2,275,432,148    2,042,476,643    2,286,764,645    2,694,003,114 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงนิท่ีเปน็เงนิตราต่างประเทศ      (285,967,119)      (90,354,539)                            -                            - 

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง  (285,967,119)  (90,354,539)  -  - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย -
สุทธจิากภาษีเงนิได้ 29, 37       (35,907,078)       (35,880,174)       (23,923,304)      (26,593,909)

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง       (35,907,078)       (35,880,174)       (23,923,304)      (26,593,909)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี       (321,874,197)      (126,234,713)       (23,923,304)      (26,593,909)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี     1,953,557,951     1,916,241,930     2,262,841,341    2,667,409,205 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุน้บรษัิทใหญ่  2,392,442,307  2,045,977,707    2,286,764,645    2,694,003,114 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทย่อย       (117,010,159)         (3,501,064)

    2,275,432,148    2,042,476,643 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุน้ของบรษัิทฯ  2,067,986,337  1,919,742,994     2,262,841,341    2,667,409,205 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทย่อย      (114,428,386)         (3,501,064)

    1,953,557,951     1,916,241,930 

ก�าไรต่อหุน้ 33.2 

ก�าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

 ก�าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุน้ของบรษัิทฯ                      0.17                      0.14                      0.16                      0.18 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้
บรษิัท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนของผูถ้ือหุน้บรษิัทใหญ ่

 ส่วนของ
ผูม้สี่วนได้เสีย
ที่ไมม่อี�านาจ

ควบคมุ 
 ของบรษิัทยอ่ย 

 รวมส่วนของ 
 ผูถ้ือหุน้ 

 ทนุเรอืนหุน้ 
 ที่ออกและ
ช�าระแล้ว 

 ส่วนเกินมูลค่า 
 หุน้สามญั 

 ส่วนทนุจาก
การจา่ย 

 โดยใชหุ้น้
เปน็เกณฑ์ 

ก�าไรสะสม

 หุน้ทนุซื้อคืน 

 องค์ประกอบอื่น 
 ของส่วนของ

ผูถ้ือหุน้ 

 รวม 
 ส่วนของ
ผูถ้ือหุน้ 

 ของบรษิัทฯ 

 ก�าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อื่น 

 ผลต่างจากการ
แปลงค่า 

 งบการเงนิที่เปน็ 
 เงนิตรา

ต่างประเทศ 

 จดัสรรแล้ว 

 ยงัไมไ่ด้จดัสรร  ส�ารองตาม
กฎหมาย 

 อื่น ๆ 

ยอดคงเหลือ
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 15,903,125,722 2,295,630,600  51,532,495 1,433,036,983  -  11,451,710,658  -  (186,147,742) 30,948,888,716  (29,427,297) 30,919,461,419 

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 2,045,977,707  -  - 2,045,977,707 (3,501,604) 2,042,476,643

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นส�าหรบัปี                           -                           -                           -                           -                           -     (35,880,174)                           -     (90,354,539)    (126,234,713)                           -    (126,234,713)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 2,010,097,533  - (90,354,539) 1,919,742,994 (3,501,604) 1,916,241,930

หุน้ทนุซื้อคืน 32  -  -  -  -  391,903,566  (391,903,566)  (391,903,566)  -  (391,903,566)  -  (391,903,566)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 33.1  -  -  5,579,951  -  -  -  -  -  5,579,951  -  5,579,951 

เงนิปันผลจา่ย 39  -  -  -  -  - (1,633,973,199)  -  - (1,633,973,199)  - (1,633,973,199)

ส�ารองตามกฎหมาย 31  -  -  -  134,700,156  -  (134,700,156)  -  -  -  -  - 

บรษิัทยอ่ยเปลี่ยนสภาพเป็นการรว่มค้า                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       36,984,871       36,984,871 

ยอดคงเหลือ
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 15,903,125,722 2,295,630,600        57,112,446   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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)
บรษิัท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนของผูถ้ือหุน้บรษิัทใหญ ่

 ส่วนของ
ผูม้สี่วนได้เสีย
ที่ไมม่อี�านาจ

ควบคมุ 
 ของบรษิัทยอ่ย 

 รวมส่วนของ 
 ผูถ้ือหุน้ 

 ทนุเรอืนหุน้ 
 ที่ออกและ
ช�าระแล้ว 

 ส่วนเกินมูลค่า 
 หุน้สามญั 

 ส่วนทนุจาก
การจา่ย 

 โดยใชหุ้น้
เปน็เกณฑ์ 

ก�าไรสะสม

 หุน้ทนุซื้อคืน 

 องค์ประกอบอื่น 
 ของส่วนของ

ผูถ้ือหุน้ 

 รวม 
 ส่วนของ
ผูถ้ือหุน้ 

 ของบรษิัทฯ 

 ก�าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อื่น 

 ผลต่างจากการ
แปลงค่า 

 งบการเงนิที่เปน็ 
 เงนิตรา

ต่างประเทศ 

 จดัสรรแล้ว 

 ยงัไมไ่ด้จดัสรร  ส�ารองตาม
กฎหมาย 

 อื่น ๆ 

ยอดคงเหลือ
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 15,903,125,722 2,295,630,600  57,112,446  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

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 2,392,442,307  -  - 2,392,442,307 (117,010,159) 2,275,432,148

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นส�าหรบัปี                           -                           -                           -                           -                           -    (35,907,078)                           -   (288,548,892)  (324,455,970)           2,581,773    (321,874,197)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 2,356,535,229  -   (288,548,892) 2,067,986,337 (114,428,386) 1,953,557,951

หุน้ทนุซื้อคืน 32  -  -  -  - 543,106,735 (543,106,735) (543,106,735)  - (543,106,735)  - (543,106,735)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 33.1  -  - 1,969,396  -  -  -  -  - 1,969,396  - 1,969,396

เงนิปันผลจา่ย 39  -  -  -  -  - (1,431,805,472)  -  - (1,431,805,472)  - (1,431,805,472)

ส�ารองตามกฎหมาย 31  -  -  - 54,675,434  - (54,675,434)  -  -  -  -  - 

ส่วนได้เสียที่ไมม่อี�านาจควบคมุของ
บรษิัทยอ่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการซื้อ
เงนิลงทนุในบรษิัทยอ่ย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  723,308,802  723,308,802 

ส่วนได้เสียที่ไมม่อี�านาจควบคมุของ
บรษิัทยอ่ยเพิ่มขึ้น จากการลงทนุเพิ่ม
ในบรษิัทยอ่ย                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       318,529,271       318,529,271 

ยอดคงเหลือ
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 15,903,125,722 2,295,630,600      59,081,842  1,622,412,573    935,010,301 11,628,178,858 (935,010,301)    (565,051,173) 30,943,318,422     931,466,197 31,874,844,619
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)
บรษิัท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ส�าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรอืนหุน้ 
 ที่ออกและ
ช�าระแล้ว 

 ส่วนเกินมูลค่า 
 หุน้สามัญ 

 ส่วนทุนจาก
การจา่ย 

 โดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ์ 

 ก�าไรสะสม 

 หุน้ทุนซื้อคืน  รวมส่วนของ 
 ผู้ถือหุน้ 

 จดัสรรแล้ว 

 ยังไม่ได้จดัสรร  ส�ารองตาม
กฎหมาย  อื่น ๆ 

ยอดคงเหลือ  ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 15,903,125,722 2,295,630,600  51,532,495 1,433,036,983  -  7,524,731,082  - 27,208,056,882 

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 2,694,003,114  - 2,694,003,114

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นส�าหรบัปี                            -                            -                            -                            -                            -       (26,593,909)                            -       (26,593,909)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 2,667,409,205  - 2,667,409,205

หุน้ทุนซื้อคืน 32  -  -  -  -  391,903,566  (391,903,566)  (391,903,566)  (391,903,566)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 33.1  -  -  5,579,951  -  -  -  -  5,579,951 

เงนิปันผลจา่ย 39  -  -  -  -  - (1,633,973,199)  - (1,633,973,199)

ส�ารองตามกฎหมาย 31                            -                            -                            -        134,700,156                            -      (134,700,156)                            -                            - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561    15,903,125,722   2,295,630,600           57,112,446      1,567,737,139       391,903,566    8,031,563,366     (391,903,566)   27,855,169,273

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 15,903,125,722 2,295,630,600  57,112,446  1,567,737,139       391,903,566    8,031,563,366  (391,903,566)  27,855,169,273

ก�าไรส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 2,286,764,645  - 2,286,764,645

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นส�าหรบัปี                            -                            -                            -                            -                            -       (23,923,304)                            -       (23,923,304)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  - 2,262,841,341  - 2,262,841,341

หุน้ทุนซื้อคืน 32  -  -  -  - 543,106,735 (543,106,735) (543,106,735) (543,106,735)

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 33.1  -  - 1,969,396  -  -  -  - 1,969,396

เงนิปันผลจา่ย 39  -  -  -  -  - (1,431,805,472)  - (1,431,805,472)

ส�ารองตามกฎหมาย 31                            -                            -                            -         54,675,434                            -       (54,675,434)                            -                            - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562    15,903,125,722   2,295,630,600          59,081,842      1,622,412,573        935,010,301    8,264,817,066     (935,010,301)  28,145,067,803

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงนิสด
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 2,897,162,474 2,575,586,392 2,799,146,189 3,120,226,757

รายการปรบักระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขายลดลง
 จากการโอนเป็นต้นทุนการขายอสังหารมิทรพัย์  13,450,178,055  14,512,787,820  11,726,357,252  10,287,698,175 

 ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน  25,144,661  17,498,279  24,591,371  16,424,289 

 ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  231,993,295  204,093,477  150,420,117  122,840,213 

 ตัดจ�าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,920,175  48,068  2,920,175  - 

 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรบัสินทรพัย์ไม่มีตัวตน  142,909,362  59,736,382  95,210,320  54,572,764 

 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรบัสิทธกิารเชา่  28,770,748  28,770,748  2,101,439  2,101,439 

 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรพัย์สิน  636,056  255,245  636,056  262,084 

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน  (279)  (820,317)  (279)  - 

 ขาดทุน (ก�าไร) สุทธจิากการขายเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย  (422,770,079)  2,664,347  -  - 

 ก�าไรจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  (1,990,952)  -  (3,981,904)

 ก�าไรท่ียังไม่รบัรูจ้ากรายการระหว่างบรษัิทฯ กับการรว่มค้า  419,164,457  383,488,647  -  - 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  21,825,660  1,684,817  6,779,682  (8,321,403)

 รายได้สิทธกิารเชา่รอตัดบัญชี  (41,149,981)  (41,149,981)  -  - 

 ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้นจรงิ  8,741,463  (43,726,927)  8,385,693  (31,743,450)

 ขาดทนุจากการลดมูลค่าต้นทนุการพัฒนาอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย และท่ีดินรอการพัฒนา  397,703,246  130,021,931  450,266,950  15,100,000 

 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน (โอนกลับ)  (20,000,000)  20,000,000  (20,000,000)  20,000,000 

 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  43,127,320  21,200,000  36,127,320  - 

 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย  -  -  130,000,000  - 

 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม  7,840,000  -  -  - 

 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน  22,500,000  -  12,500,000  - 

 ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกันบ้านและอาคารชุด  103,941,533  182,287,188  90,366,276  93,734,415 

 ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับคดีฟอ้งรอ้ง  589,030  108,952  589,030  108,952 

 ค่าใชจ้า่ยส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  90,236,806  18,985,885  63,581,445  11,778,573 

 ประมาณการค่าใชจ้า่ยในการบ�ารุงรกัษาโรงแรมและโครงการเชา่  4,838,559  2,775,804  2,250,797  1,008,923 

 ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  1,969,396  5,579,951  1,969,396  5,579,951 

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในการรว่มค้า  (881,422,506)  (443,592,530)  -  - 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม  90,674,134  138,942,803  -  - 

 เงนิปันผลรบั  (122,248)  (66,080)  (380,122,248) (1,072,066,080)

 ดอกเบี้ยรบั  (431,552,455)  (365,237,450)  (696,570,116)  (770,505,992)

 ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ      1,016,613,714       619,287,209    1,224,845,566      836,969,856 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์และหน้ีสินด�าเนินงาน 17,212,462,596 18,029,219,708 15,732,352,431 12,701,787,562

สินทรพัย์ด�าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและรายได้ท่ียังไม่เรยีกช�าระ  (892,546,389)  (597,772,664)  (984,860,377)  (679,915,160)

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย (24,188,575,269) (24,980,695,216)  (20,157,577,081) (18,707,528,995)

 เงนิมัดจ�าค่าท่ีดิน  338,415,905  1,406,365,759  583,415,905  (472,420,571)

 ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า  (44,394,169)  (592,460,147)  (3,316,673)  (169,813,395)

 สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน  41,284,441  (370,714,369)  413,524,138  (129,674,824)

 สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  41,171,470  (221,894,035)  (10,398,813)  (154,757,757)

หนี้สินด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

 เจา้หนี้การค้า  168,487,279  181,589,077  163,136,357  41,295,753 

 ต๋ัวเงนิจา่ยระยะยาวค่าท่ีดิน  1,016,182,733  528,377,878  346,299,679  (696,622,122)

 เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดท่ียังไม่รบัรูเ้ป็นรายได้  (214,581,065)  2,028,766,761  (880,178,183)  66,384,140 

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  113,476,092  (429,603,254)  111,487,746  (335,668,414)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน       (39,648,441)       (16,664,807)        (10,162,031)        (3,056,824)

เงนิสดใชไ้ปในกิจกรรมด�าเนินงาน (6,448,264,817) (5,035,485,309) (4,696,276,902) (8,539,990,607)

จา่ยภาษีเงนิได้     (839,168,958)     (771,650,348)    (654,344,105)    (567,959,940)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมด�าเนินงาน  (7,287,433,775)  (5,807,135,657) (5,350,621,007) (9,107,950,547)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารท่ีติดภาระค�าประกันลดลง  -  322,823,805  -  322,823,805 

เงนิลงทุนชั่วคราว (เพ่ิมขึ้น) ลดลง  2,097,650,001  (1,395,379,358)  2,097,650,001  (1,395,379,358)

เงนิใหกู้้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเพ่ิมขึ้น (2,784,600,000)  (5,855,632,500)  (8,496,361,788) (14,674,948,236)

รบัคืนเงนิใหกู้้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  2,160,024,781  5,256,532,500  9,852,449,389  17,688,887,928 

เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมขึ้น  (18,959,630)  (127,457,009)  -  (1,751,450)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะยาว  -  91,817,830  -  91,817,830 

เงนิใหกู้้ยืมระยะส้ันเพ่ิมขึ้น  (200,000,000)  -  -  - 

ต๋ัวเงนิรบัและเงนิใหกู้้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น  (138,257,603)  -  (2,000,000)  - 

เงนิสดจา่ยซื้ออสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน  (57,140,765)  (86,024,421)  (39,548,885)  (86,024,421)

เงนิสดจา่ยซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (942,973,940)  (325,718,123)  (900,725,259)  (274,805,898)

เงนิสดจา่ยซื้อสินทรพัย์ไม่มีตัวตน  (244,013,587)  (227,206,618)  (117,956,655)  (219,056,340)

เงนิสดจา่ยสุทธเิพ่ือซื้อเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย (หมายเหตุ 14)  (886,407,768)  - (2,644,090,754)  (978,899,568)

เงนิสดรบัสุทธจิากการขายเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย (หมายเหตุ 14)  142,770,272  -  12,500,000  - 

เงนิสดจา่ยซื้อเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม  (1,173,432,565)  (476,848,943)  -  - 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงนิสดจา่ยซื้อเงนิลงทุนในการรว่มค้า  -  (225,000,000)  -  (225,000,000)

เงนิสดสุทธลิดลงจากการเปล่ียนสถานะของบรษัิทย่อยเป็นการรว่มค้า  -  (152,409,764)  -  - 

เงนิสดรบัสุทธจิากการคืนทุนของการรว่มค้า  180,000,000  50,000,000  180,000,000  50,000,000 

เงนิสดรบัจากการขายอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน  18,703,795  2,082,500  18,703,795  - 

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์  280  85,721  280  75,398 

ดอกเบี้ยรบั  354,217,930  382,005,412  647,638,787  831,097,213 

เงนิปันผลรบั       380,122,248      270,066,080       380,122,248   1,072,066,080 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน    (1,112,296,551) (2,496,262,888)        988,381,159   2,200,902,983 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  (736,108,000) 3,850,000,000  (736,108,000) 3,850,000,000 

ต๋ัวแลกเงนิลดลง (4,500,000,000)  (93,705,726) (4,500,000,000)  (93,705,726)

เงนิกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเพ่ิมขึ้น  -  -  144,839,332  503,751,259 

จา่ยช�าระคืนเงนิกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  -  -  (265,578,014)  (927,874,632)

เงนิกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 14,546,780,970  8,252,559,800  10,514,322,970  6,346,849,800 

จา่ยช�าระคืนเงนิกู้ยืมระยะยาว  (6,449,644,011)  (6,295,528,182)  (6,131,899,242)  (5,540,177,972)

เงนิสดรบัจากหนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรพัย์สินท่ีมีสิทธซิื้อคืนและขายคืน  548,300,309  -  548,300,309  - 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 10,836,900,000 13,500,000,000 10,836,900,000 13,500,000,000 

จา่ยค่าใชจ้า่ยทางตรงในการออกหุน้กู้  (45,204,558)  (50,294,815)  (45,204,558)  (50,294,815)

จา่ยช�าระหุน้กู้ครบก�าหนด (4,000,000,000) (6,000,000,000) (4,000,000,000) (6,000,000,000)

จา่ยช�าระดอกเบี้ย  (1,837,511,806) (1,800,335,230)  (1,637,965,154)  (1,647,469,786)

เจา้หนี้สัญญาเชา่การเงนิเพ่ิมขึ้น  -  2,836,375  -  2,836,375 

จา่ยช�าระเจา้หนี้สัญญาเชา่การเงนิ  (4,750,498)  (6,653,495)  (4,750,498)  (6,653,495)

เงนิสดรบัจากส่วนของผู้ถือหุน้ท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบรษัิทย่อย  318,529,271  -  -  - 

เงนิปันผลจา่ย  (1,431,805,472)  (1,633,973,199)  (1,431,805,472)  (1,633,973,199)

เงนิสดจา่ยซื้อคืนหุน้ทุน     (543,106,735)    (391,903,566)     (543,106,735)    (391,903,566)

เงนิสดสุทธจิากกิจกรรมจดัหาเงนิ   6,702,379,470   9,333,001,962    2,747,944,938     7,911,384,243 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ    (103,429,070)      (74,562,668)                           -                           - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,800,779,926) 955,040,749 (1,614,294,910) 1,004,336,679

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี   3,932,608,565    2,977,567,816   2,535,964,983    1,531,628,304 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินปี (หมายเหต ุ7)     2,131,828,639   3,932,608,565       921,670,073   2,535,964,983
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
บรษัิท แสนสิร ิจ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
ส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีมิใชเ่งนิสด

 ดอกเบี้ยจา่ยส่วนท่ีเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย  894,997,713  598,900,519  486,634,609  859,794,664 

 โอนอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุมาจาก (ไปเปน็) ต้นทนุการพัฒนาอสังหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย (4,173,755) 30,981,339  411,875  12,446,418 

 โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพ่ือขาย  - (71,015,971) -  - 

 โอนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ไปเป็นอสังหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน  7,664,115  -  7,664,115  - 

 เงนิใหกู้้ยืมระยะยาวแปลงสภาพเป็นเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 9,761,042  -  -  - 

 เปล่ียนสถานะเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มไปเปน็เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยจากการซื้อเงนิลงทนุเพ่ิม  1,821,778,460  -  -  - 

 เงนิลงทุนในบรษัิทรว่มทางอ้อมเพ่ิมขึ้นจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย  225,796,395  -  -  - 

 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมเพ่ิมขึ้นจากการซื้อเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย  723,308,802  -  -  - 

 โอนเปล่ียนประเภทเงนิลงทุนจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่มเป็นเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน  10,000,000  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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บรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562

1. ข้อมูลท่ัวไปของบรษัิทฯ

 บรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นบรษัิทมหำชนซึ่งจดัต้ังและมภีมูลิ�ำเนำในประเทศไทย บรษัิทฯ ประกอบกิจกำร 
 ในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัย์

 รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันท่ี 28 สิงหำคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น 
 ครั้งล่ำสุด มีดังน้ี

สัดส่วนกำรถือหุน้
(รอ้ยละของทุนช�ำระแล้ว)*

1. บรษัิท วิรยิะประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) 6.49

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 6.18

3. นำยเศรษฐำ ทวีสิน 4.66

4.  นำยวันจกัร ์บุรณศิริ 3.64

5. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ�ำกัด 3.30

* หุ้นท่ีออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัทจ�ำนวน 14,862,734,320 หุ้น หักด้วยหุ้นท่ีซื้อคืนตำมโครงกำรซื้อหุ้นคืนเพ่ือบริหำรทำงกำรเงินของบริษัทจ�ำนวน  
   720,000,000 หุน้ (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 สิงหำคม 2562)

 ท่ีอยู่ของบริษัทฯ ตำมท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 475 อำคำรสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี  
 กรุงเทพมหำนคร

2. เกณฑ์ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ

 2.1 งบกำรเงนิน้ีจดัท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
  โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันท่ี 11 ตุลำคม 2559  
  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญช ีพ.ศ. 2543

  งบกำรเงนิฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบับภำษำอังกฤษ 
  แปลจำกงบกำรเงนิฉบับภำษำไทยน้ี

  งบกำรเงนิน้ีได้จดัท�ำขึ้นโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบัญชี

 2.2 เกณฑ์ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวม

  ก) งบกำรเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงนิของบรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนีเ้รยีกว่ำ “บรษัิทฯ”)  
   และบรษัิทย่อย (ซึ่งต่อไปน้ีเรยีกว่ำ “บรษัิทย่อย”) ดังต่อไปนี้

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิรวม
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ถือหุน้โดยบรษัิทฯ

บรษัิท ชนชยั จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด บรหิำรและจดักำรด้ำนอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท แสนสิร ิไชน่ำ จ�ำกัด หยุดด�ำเนินกิจกำร ไทย 100 100

บรษัิท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท อำณำวรรธน์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท พิวรรธนำ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. ลงทุนในบรษัิทอ่ืน (Holding Company) สิงคโปร์ 100 100

บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ำกัด โรงแรม ไทย 100 100

บรษัิท ปภำนัน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย ์ ไทย 100 100

บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์และผู้ถือ
ใบอนุญำตจดัต้ังโรงเรยีนสำธติพัฒนำ

ไทย 100 100

บรษัิท ศูนย์บุคลำกรสำธติพัฒนำ จ�ำกัด หยุดด�ำเนินกิจกำร ไทย 100 100

บรษัิท สิรวัิฒนำ โฮลด้ิง จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท จริภำส เรยีลต้ี จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท ปำรณัท จ�ำกัด                                                พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท สิร ิสมำรท์ วัน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ำกัด ลงทุนในบรษัิทอ่ืน (Holding Company) ไทย 97 97

Sansiri (US), Inc. ลงทุนในบรษัิทอ่ืน (Holding Company) สหรฐัอเมรกิำ 100 100

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ทู จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ทร ีจ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท สิร ิสมำรท์ โฟร ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย - 100

บรษัิท สิรพัิฒน์ ไฟฟ ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ไฟฟ ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 -

บรษัิท สิรพัิฒน์ ซิกซ์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 -

บรษัิท สิรพัิฒน์ เซเว่น จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 -
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ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด

บรษัิท คิวที ไลฟส์ไตล์ จ�ำกัด ใหบ้รกิำรจดักำรกิจกรรม
พิเศษต่ำง ๆ

ไทย 100 100

บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ ไทย 100 100

บรษัิท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด หยุดด�ำเนินกิจกำร ไทย 70 70

ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

โรงเรยีนสำธติพัฒนำ กิจกำรโรงเรยีน ไทย 100 100

ถือหุน้ผ่ำน Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

Sansiri Guernsey (2009) Limited พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ Guernsey 100 100

Sansiri Guernsey (2015) Limited พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ Guernsey 100 100

Sansiri International Pte. Ltd. ส�ำนักงำนบรหิำรส่วนกลำง
และจดักำรบรษัิทย่อย
ในประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ 100 100

ถือหุน้ผ่ำน Sansiri (US), Inc.

Standard International Holdings, LLC   ลงทุนในบรษัิทอ่ืน  
(Holding Company)

สหรฐัอเมรกิำ 60 -

ถือหุน้ผำ่น Standard International Holdings, LLC 

Standard International, LLC   ลงทุนในบรษัิทอ่ืน                 
(Holding Company)

สหรฐัอเมรกิำ 96 -

Standard International Ventures, LLC   ลงทุนในบรษัิทอ่ืน                 
(Holding Company)

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard International Properties, LLC   ลงทุนในบรษัิทอ่ืน                   
(Holding Company)

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

ถือหุน้ผ่ำน Standard International, LLC 

Standard Asia Co.,Ltd. บรหิำรกิจกำรโรงแรม ไทย 100 -

Standard International Management, LLC   บรหิำรกิจกำรโรงแรม สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard Miami Employer, LLC ใหบ้รกิำรสนับสนุนด้ำน    
กำรบรหิำรบุคลำกร

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard Downtown Employer, LLC ใหบ้รกิำรสนับสนุนด้ำน
กำรบรหิำรบุคลำกร

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard Hollywood Employer, LLC ใหบ้รกิำรสนับสนุนด้ำน
กำรบรหิำรบุคลำกร

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard High Line Employer, LLC ใหบ้รกิำรสนับสนุนด้ำน 
กำรบรหิำรบุคลำกร

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard East Village Employer, LLC ใหบ้รกิำรสนับสนุนด้ำน 
กำรบรหิำรบุคลำกร

สหรฐัอเมรกิำ 100 -
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Standard Retail Employer, LLC ใหบ้รกิำรสนับสนุนด้ำน 
กำรบรหิำรบุคลำกร

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard International Chicago 
Management, LLC

บรหิำรกิจกำรโรงแรม สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard UK Management, Limited บรหิำรกิจกำรโรงแรม สหรำช
อำณำจกัร

100 -

Standard High Line Management, LLC ใหบ้รกิำรสนับสนุนด้ำน 
กำรบรหิำรบุคลำกร

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard International Lisbon Management, LLC ใหบ้รกิำรสนับสนุนด้ำน 
กำรบรหิำรบุคลำกร

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard International Bordeaux 
Management, LLC

ใหบ้รกิำรสนับสนุนด้ำน 
กำรบรหิำรบุคลำกร

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

ถือหุน้ผำ่น Standard International Ventures, LLC

Standard International BH Investor, LLC ลงทุนในบรษัิทอ่ืน                    
(Holding Company)

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Bunkhouse Management, LLC บรหิำรกิจกำรโรงแรม สหรฐัอเมรกิำ 51 -

House Fly, LLC บรหิำรกิจกำรภัตตำคำร สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Bunkhouse California Employer, LLC ใหบ้รกิำรสนับสนุนด้ำนกำร
บรหิำรบุคลำกร

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Bunkhouse Motel Management, LLC บรหิำรกิจกำรโรงแรม สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard Retail, LLC ลงทุนในบรษัิทอ่ืน   
(Holding Company)

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

SL Goods, LLC ผู้จดัจ�ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ชื่อ 
“Standard”

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

SL E-Commerce, LLC ใหบ้รกิำรขำยสินค้ำ
ผ่ำนชอ่งทำงอิเล็กทรอนิกส์

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

SL Hollywood Shop, LLC ธุรกิจค้ำปลีก สหรฐัอเมรกิำ 100 -

SL DTLA Shop, LLC ธุรกิจค้ำปลีก สหรฐัอเมรกิำ 100 -

ถือหุน้ผำ่น Standard International Properties, LLC

Standard Mexico City Holdings, LLC ลงทุนในบรษัิทอ่ืน
(Holding Company)

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard Mexico City S de RL de CV บรหิำรกิจกำรโรงแรม เมก็ซโิก 100 -

Standard Mexico City Optionee, LLC ลงทุนในบรษัิทอ่ืน
(Holding Company)

สหรฐัอเมรกิำ 100 -

Standard Milan, SRL บรหิำรกิจกำรโรงแรม อิตำลี 100 -
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   รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งของกลุ่มบรษัิทในระหว่ำงปีปัจจุบันแสดงในหมำยเหตุ 14 15 และ 16

  ข) บรษัิทฯ จะถือว่ำมีกำรควบคมุกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทนุหรอืบรษัิทยอ่ยได้ หำกบรษัิทฯ มีสิทธไิด้รบัหรอืมีส่วนได้เสีย 
   ในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ 
   อย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงนิผลตอบแทนน้ันได้ 

  ค) บริษัทฯ น�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมต้ังแต่วันท่ีบริษัทฯ มีอ�ำนำจ 
   ในกำรควบคุมบรษัิทย่อยจนถึงวันท่ีบรษัิทฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบรษัิทย่อยนั้น  

  ง) งบกำรเงนิของบรษัิทยอ่ยได้จดัท�ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชท่ีีส�ำคัญเชน่เดียวกันกับนโยบำยกำรบญัชท่ีีส�ำคัญ 
   ของบรษัิทฯ

  จ) สินทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดต้ังในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช ้
   อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช ้
   อัตรำแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็นรำยกำร  
   “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิท่ีเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

  ฉ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบรษัิท รำยกำรค้ำระหว่ำงกันท่ีมีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงนิรวมน้ีแล้ว

  ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุมคือจ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 
   ส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและ 
   ส่วนของผู้ถือหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม

 2.3 บรษัิทฯ จดัท�ำงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย กำรรว่มค้ำ และบรษัิทรว่มตำมวิธรีำคำทุน

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีเริม่มีผลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน

  ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
  ฉบับปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชส้�ำหรบังบกำรเงนิท่ีมีรอบระยะเวลำ 
  บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ 
  กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ  
  โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับ 
  ผู้ใชม้ำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ 
  ต่องบกำรเงนิของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับท่ี 15 เรื่อง 
  รำยได้จำกสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ มำถือปฏิบัติในปี 2561 ก่อนวันท่ีมีผลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน

 ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงนิท่ีจะมีผลบังคับใชส้�ำหรบังบกำรเงนิท่ีมีรอบระยะ 
  เวลำบัญชท่ีีเริม่ในหรอืหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563

  สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน กำรรำยงำนทำง 
  กำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือ 
  หลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น 
  เพ่ือให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย 
  ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำน 
  กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส�ำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
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  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงนิ

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน  
  จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

  ฉบับท่ี 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงนิ
  ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทำงกำรเงนิ

  มำตรฐำนกำรบัญชี

  ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงนิ

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

  ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ
  ฉบบัท่ี 19 กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงนิด้วยตรำสำรทุน

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก�ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจดัประเภทและกำรวัดมูลค่ำ 
  เครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร 
  ทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำร 
  เ ก่ียวกับวิธีกำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิต 
  ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเก่ียวกับกำรบญัชปีอ้งกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปดิเผยขอ้มูล 
  เครื่องมือทำงกำรเงนิ และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท�ำใหม้ำตรฐำนกำรบัญช ี 
  กำรตีควำมมำตรฐำน กำรบัญช ีและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชบีำงฉบับท่ีมีผลบังคับใชอ้ยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

  ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษัิทคำดว่ำกำรน�ำมำตรฐำนฉบับนี้มำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดังต่อไปนี้ 

  - กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
   กลุ่มบรษัิทต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทนุในตรำสำรทนุของบรษัิทท่ีไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน และจดัประเภท 
   เงนิลงทุนดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงนิท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน หรือผ่ำนก�ำไรขำดทุน 
   เบด็เสรจ็อ่ืน ท้ังนี้หำกเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังของเงนิลงทนุใดผ่ำนก�ำไรขำดทนุ 
   เบ็ดเสรจ็อ่ืนแล้วจะไม่สำมำรถยกเลิกได้

  - กำรรบัรูร้ำยกำรผลขำดทนุด้ำนเครดิต : กลุม่บรษัิทต้องรบัรูผ้ลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรพัย ์
   ทำงกำรเงนิโดยไม่จ�ำเป็นต้องรอใหเ้หตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธกีำร 
   อย่ำงงำ่ยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุส�ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำ

  - กำรรบัรูร้ำยกำรตรำสำรอนุพันธ ์: กลุ่มบรษัิทต้องรบัรูร้ำยกำรตรำสำรอนุพันธเ์มื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
   ณ วันท่ีเข้ำท�ำสัญญำ และวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธจ์ะถูกรบัรูผ้่ำนก�ำไรหรอืขำดทุน 

  ปัจจุบนัฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษัิทอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบท่ีอำจมต่ีองบกำรเงนิในปีท่ีเริม่น�ำมำตรฐำนกลุ่ม 
  ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญำเชำ่

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบัญช ีฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญำเชำ่ และกำรตีควำม 
  มำตรฐำนบญัชท่ีีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบันี้ได้ก�ำหนดหลักกำรของกำรรบัรูร้ำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร 
  และกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก�ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส�ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำร 
  ท่ีมีระยะเวลำในกำรเชำ่มำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรพัย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต�ำ
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  กำรบัญชีส�ำหรับผู้ใหเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 ผู้ใหเ้ช่ำยังคง 
  ต้องจดัประเภทสัญญำเชำ่เป็นสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำนหรอืสัญญำเชำ่เงนิทุนโดยใชห้ลักกำรเชน่เดียวกันกับมำตรฐำน 
  กำรบัญชฉีบับท่ี 17

  ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงนิในปีท่ีเริ่มน�ำมำตรฐำนนี้ 
  มำถือปฏิบัติ

4. นโยบำยกำรบัญชท่ีีส�ำคัญ

 4.1 กำรรบัรูร้ำยได้

  ก) รำยได้จำกกำรขำยอสังหำรมิทรพัย์

   รำยได้จำกกำรขำยบำ้นพรอ้มท่ีดินและรำยได้จำกกำรขำยหน่วยในอำคำรชดุพักอำศัยรบัรู ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 
   เมื่อกลุ่มบริษัทได้มีกำรโอนอ�ำนำจควบคุมในสินค้ำใหกั้บลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่งมอบสินค้ำ รำยได้ 
   จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์แสดงตำมมูลค่ำท่ีได้รับหักด้วยส่วนลดและค่ำใช้จ่ำยท่ีกลุ่มบริษัทจ่ำยแทน 
   ใหแ้ก่ลูกค้ำ เงื่อนไขในกำรจ่ำยช�ำระเป็นไปตำมงวดกำรจ่ำยช�ำระท่ีระบุในสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ จ�ำนวนเงินท่ี 
   กลุ่มบริษัทได้รับจำกลูกค้ำก่อนกำรโอนอ�ำนำจควบคุมในสินค้ำใหกั้บลูกค้ำ แสดงไว้เป็น “ค่ำงวดท่ียังไม่รับรู ้
   เป็นรำยได้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

  ข) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

   รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้โอนอ�ำนำจควบคุมในสินค้ำใหแ้ก่ลูกค้ำแล้ว  
   กล่ำวคือ เมื่อส่งมอบสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำท่ีได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับ 
   ตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำ ส�ำหรบัสินค้ำท่ีได้ส่งมอบหลังจำกหกัส่วนลดแล้ว โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม

  ค) รำยได้ค่ำเชำ่

   รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมเกณฑ์คงค้ำงไปตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยเริ่มแรก 
   ท่ีเกิดเป็นกำรเฉพำะเพ่ือใหเ้กิดสัญญำเชำ่รบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของค่ำเชำ่ท้ังส้ินตำมสัญญำ

  ง) รำยได้จำกกิจกำรโรงแรม

   รำยได้จำกกิจกำรโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้ค่ำหอ้งพัก ค่ำขำยอำหำรและเครื่องด่ืม และบริกำร 
   ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน รำยได้จะถูกรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่งเมื่อกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ินและจะบันทึกเป็นรำยได้ 
   ตำมรำคำในใบแจ้งหน้ีโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมส�ำหรับค่ำสินค้ำท่ีได้ขำยและค่ำบริกำรท่ีได้ให้บริกำรแล้ว 
   หลังจำกหกัส่วนลด

  จ) รำยได้จำกกิจกำรโรงเรยีน

   รำยได้ค่ำธรรมเนียม รำยได้ค่ำรถรบัส่ง และรำยได้ค่ำอำหำรรบัรูเ้ป็นรำยได้ตำมระยะเวลำของหลักสูตร 

  ฉ) รำยได้ค่ำบรกิำร

   รำยได้ค่ำบรกิำรรบัรูต้ลอดชว่งเวลำหนึ่งเมื่อได้ใหบ้รกิำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเรจ็ของงำน ซึ่งค�ำนวณ 
   โดยกำรเปรยีบเทียบต้นทนุท่ีเกิดขึ้นแล้วจนถึงวันส้ินงวดกับต้นทนุท้ังหมดท่ีคำดว่ำจะใชใ้นกำรปฏิบติัตำมสัญญำ

   รำยได้ท่ีรบัรูแ้ล้วแต่ยงัไมถึ่งก�ำหนดเรยีกช�ำระตำมสัญญำแสดงไว้เปน็ “รำยได้ท่ียงัไมไ่ด้เรยีกช�ำระ” ในงบแสดง 
   ฐำนะกำรเงนิ ซึ่งจะจดัประเภทเปน็ลกูหนีก้ำรค้ำเมื่อกิจกำรมสิีทธท่ีิจะได้รบัช�ำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เชน่ เมื่อกิจกำร 
   ได้ใหบ้รกิำรเสรจ็ส้ินและลูกค้ำรบัมอบงำน
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   จ�ำนวนเงินท่ีกิจกำรได้รับหรือมีสิทธิได้รับจำกลูกค้ำแต่ยังมีภำระท่ีต้องโอนสินค้ำหรือบริกำรให้กับลูกค้ำ 
   แสดงไว้เป็น “เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ซึ่งจะรบัรูเ้ป็นรำยได้เมื่อได้ปฏิบัติตำมภำระ 
   ท่ีระบุไว้ในสัญญำเสรจ็ส้ิน 

  ช) รำยได้ค่ำบรหิำรโรงแรม

               รำยได้ค่ำบริหำรโรงแรมรับรู้เป็นรำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่งเมื่ อได้ให้บริกำรแล้ว โดยพิจำรณำถึงขั้น 
   ควำมส�ำเรจ็ของงำน

  ซ) ดอกเบี้ยรบั

   ดอกเบี้ยรบัถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ

  จ)  เงนิปันผลรบั

   เงนิปันผลรบัถือเป็นรำยได้เมื่อบรษัิทฯ มีสิทธใินกำรรบัเงนิปันผล

 4.2 ต้นทุนกำรขำยอสังหำรมิทรพัย์

  ในกำรค�ำนวณหำต้นทุนขำยบ้ำนพร้อมท่ีดินและหน่วยในอำคำรชุด กลุ่มบริษัทได้ท�ำกำรแบ่งสรรต้นทุนกำรพัฒนำ 
  ท้ังหมดท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (โดยค�ำนึงถึงต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจรงิด้วย) ตำมเกณฑ์พ้ืนท่ีท่ีขำย

  ต้นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสินค้ำอ่ืนท่ีกลุ่มบริษัทได้ส่งมอบให้กับลูกค้ำตำมสัญญำ เช่น  
  เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครื่องตกแต่ง ซึ่งถือเป็นส่วนควบของบ้ำนหรอืหน่วยในอำคำรชุดพักอำศัยท่ีส่งมอบ

  ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย 
  เมื่อมีกำรขำย

 4.3 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด

  เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด หมำยถึง เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร และเงนิลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง  
  ซึ่งถึงก�ำหนดจำ่ยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันท่ีได้มำ และไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช ้

 4.4 ลูกหนี้กำรค้ำและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธท่ีิจะได้รบั กลุ่มบรษัิทบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรบัผลขำดทุน 
  โดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงนิจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยท่ัวไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงนิและ 
  กำรวิเครำะหอ์ำยุหน้ี 

 4.5 ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือขำย

  ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำยแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต�ำกว่ำ  
  รำคำทุน ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีดิน ค่ำพัฒนำท่ีดิน ค่ำออกแบบ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำก่อสรำ้ง ดอกเบี้ยจำ่ยท่ีถือเป็น 
  ต้นทุนของโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตำมท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถึงประมำณกำรต้นทุนกำรพัฒนำ 
  อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือขำย

  วัสดกุ่อสรำ้งแสดงมูลค่ำตำมวิธรีำคำทนุ (ตำมวิธถัีวเฉล่ียถ่วงน�ำหนัก) หรอืมูลค่ำยุติธรรมท่ีจะได้รบัแล้วแต่รำคำใด 
  จะต�ำกว่ำ

  กลุ่มบรษัิทจะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร (ถ้ำมี) ไว้ในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน
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 4.6  ต้นทุนในกำรได้มำซึ่งสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ

  กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำนำยหน้ำท่ีจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำเป็นสินทรัพย์และตัดเป็นค่ำใช้จ่ำย 
  อย่ำงสอดคล้องกับกำรรับรู้รำยได้ตำมสัญญำ และจะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์ 
  เมื่อมูลค่ำตำมบัญชขีองสินทรพัย์สูงกว่ำส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รบัหกัด้วยต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง 

 4.7 เงนิลงทุน

  ก) เงนิลงทนุในตรำสำรหนี้ท่ีจะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี รวมท้ังท่ีจะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธรีำคำทนุ 
   ตัดจ�ำหน่ำย บรษัิทฯ ตัดบญัชส่ีวนเกิน/รบัรูส่้วนต�ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ตำมอัตรำดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิ ซึ่งจ�ำนวน 
   ท่ีตัดจ�ำหน่ำย/รบัรูน้ี้จะแสดงเป็นรำยกำรปรบักับดอกเบี้ยรบั

  ข) เงนิลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงนิลงทุนท่ัวไป ซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธ ิ
   จำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  ค) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำม วิธีส่วนได้เสียหัก 
   ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

  ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 
   เสียหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

  กลุ่มบรษัิทใชวิ้ธถัีวเฉล่ียถ่วงน�ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงนิลงทุน 

  ในกรณีท่ีมกีำรโอนเปล่ียนประเภทเงนิลงทนุจำกประเภทหน่ึงไปเปน็อีกประเภทหนึ่ง บรษัิทฯ จะปรบัมูลค่ำของเงนิลงทนุ 
  ดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและ 
  มูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ 
  ผู้ถือหุน้แล้วแต่ประเภทของเงนิลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน

  เมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธท่ีิได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชขีองเงนิลงทุนจะถูกบันทึก 
  ในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน

 4.8 อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน

  กลุม่บรษัิทบนัทึกมูลค่ำเริม่แรกของอสังหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุในรำคำทนุซึ่งรวมต้นทนุกำรท�ำรำยกำร หลังจำกนั้น  
  กลุ่มบรษัิทจะบันทึกอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

  ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนค�ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ 
  โดยประมำณ 10 - 30 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

  กลุ่มบรษัิทรบัรูผ้ลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนเงนิท่ีได้รบัสุทธจิำกกำรจ�ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชขีองสินทรพัย์ในส่วนของ 
  ก�ำไรหรอืขำดทุนในงวดท่ีตัดรำยกำรอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุนออกจำกบัญชี

 4.9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ

  ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือกำร 
  ด้อยค่ำของสินทรพัย์ (ถ้ำมี) 
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  ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธเีส้นตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 
  โดยประมำณดังน้ี

 อำคำรและส่วนปรบัปรุง   5 - 40 ปี
 งำนตกแต่งและระบบอำคำร  5 - 8 ปี
 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์   2 - 20 ปี
 ยำนพำหนะ    5 ปี
 ส�ำนักงำนขำยชั่วครำว   1 - 5 ปี

ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ (เครื่องจกัรในโรงงำนผลิตแผ่นคอนกรตีส�ำเรจ็รูป) ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัย์
โดยวิธตีำมหน่วยกำรผลิต

  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

  ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรบัท่ีดินและสินทรพัย์ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง

  กลุ่มบรษัิทตัดรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญช ีเมื่อจ�ำหน่ำยสินทรพัย์หรอืคำดว่ำจะไม่ได้รบัประโยชน์ 
  เชงิเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รอืกำรจ�ำหน่ำยสินทรพัย ์รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรพัย ์
  จะรบัรูใ้นส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนเมื่อกลุ่มบรษัิทตัดรำยกำรสินทรพัย์นั้นออกจำกบัญชี

 4.10 ต้นทุนกำรกู้ยืม

  ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพย์ หรือพัฒนำโครงกำรท่ีต้องใช ้
  ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพใหพ้รอ้มใชห้รอืขำย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรพัย์จนกว่ำสินทรพัย์นั้น 
  จะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมประสงค์หรือเมื่ อกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินหรือหยุดชะงักลงจนกว่ำจะมีกำร 
  ด�ำเนินกำรพัฒนำต่อไป ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วย 
  ดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมน้ัน

  ส�ำหรับเงินกู้ท่ีกู้มำโดยมีวัตถุประสงค์เฉพำะเพ่ือพัฒนำโครงกำร ดอกเบี้ยจ่ำยดังกล่ำวประกอบด้วย ดอกเบี้ย 
  ท่ีจำ่ยจรงิหกัด้วยรำยได้จำกกำรน�ำเงนิกู้นั้นไปลงทุนชั่วครำว (ถ้ำมี) ส่วนเงนิท่ีกู้มำเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ัวไปดอกเบี้ย 
  จะค�ำนวณโดยกำรคณูรำยจำ่ยของโครงกำรนั้นด้วยอัตรำกำรต้ังขึ้นเปน็ทนุ อัตรำกำรต้ังขึ้นเปน็ทนุคืออัตรำถัวเฉล่ีย 
  ถ่วงน�ำหนักของต้นทุนกำรกู้ยืมในระหว่ำงปีท่ีไม่รวมต้นทุนกำรกู้ยืมของเงนิท่ีกู้มำโดยเฉพำะ

 4.11 สิทธกิำรเชำ่และค่ำตัดจ�ำหน่ำย

  สิทธกิำรเชำ่แสดงตำมรำคำทุนหกัค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม กลุ่มบริษัทตัดจ�ำหน่ำยสิทธกิำรเชำ่ตำมวิธเีส้นตรงตำมอำยุ 
  สัญญำเชำ่

  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

 4.12 สินทรพัย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

  กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย ์
  ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสินทรพัย์นั้น

  กลุ่มบริษัทตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรใหป้ระโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ กำรใหป้ระโยชน ์
  เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้น 
  เกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  ดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน
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  สินทรพัย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรใหป้ระโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

อำยุกำรใหป้ระโยชน์
 คอมพิวเตอรซ์อฟต์แวร์ 3 - 10 ปี
 ลิขสิทธิ์ 5 ปี
 แบรนด์โรงแรมและสัญญำบรหิำรโรงแรม ตำมอำยุท่ีเหลือของ สัญญำบรหิำรโรงแรม

 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรบัรูร้วมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

 4.13 ท่ีดินรอกำรพัฒนำ

  ท่ีดินรอกำรพัฒนำแสดงตำมรำคำทุนสุทธิจำกส�ำรองเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร (ถ้ำมี)  
  รำคำทุนประกอบด้วย ต้นทุนท่ีดิน ค่ำถมดิน ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำโครงกำร และต้นทุนกำรกู้ยืม 
  ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำในอดีต

 4.14 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ 
  ควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบรษัิทฯ

  นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล หรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียง 
  โดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม ซึ่งท�ำใหม้อิีทธพิลอย่ำงเปน็สำระส�ำคัญต่อบรษัิทฯ ผูบ้รหิำรส�ำคัญ กรรมกำร หรอืพนักงำน 
  ของบรษัิทฯ ท่ีมีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบรษัิทฯ 

 4.15 สัญญำเชำ่ระยะยำว

  สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปใหกั้บ 
  ผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงนิ สัญญำเช่ำกำรเงนิจะบันทึกเป็นรำยจำ่ยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์
  ท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�ำกว่ำ ภำระผูกพัน 
  ตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก�ำไร 
  หรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุ 
  กำรใชง้ำนของสินทรพัย์ท่ีเชำ่

  สัญญำเชำ่ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปใหกั้บ 
  ผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไร 
  หรอืขำดทุนตำมวิธเีส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเชำ่

 4.16 เงนิตรำต่ำงประเทศ

  กลุ่มบรษัิทแสดงงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิท่ีใชใ้นกำรด�ำเนินงำน 
  ของบรษัิทฯ รำยกำรต่ำง ๆ  ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงนิรวมวัดมูลค่ำด้วยสกลุเงนิท่ีใชใ้นกำรด�ำเนินงำน 
  ของแต่ละกิจกำรน้ัน

  รำยกำรท่ีเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใชอั้ตรำแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์และ 
  หนี้สินท่ีเป็นตัวเงนิซึ่งอยู่ในสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใชอั้ตรำแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบ 
  ระยะเวลำรำยงำน

  ก�ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน
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 4.17 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์

  ทกุวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบรษัิทจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ หรอืสินทรพัย์ 
  ไม่มีตัวตนอ่ืนของกลุ่มบรษัิท หำกมีข้อบ่งชีว่้ำสินทรพัย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบรษัิทรบัรูข้ำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
  เมื่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ท้ังนี้มูลค่ำท่ีคำดว่ำ 
  จะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่ 
  รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ี 
  กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะท้อนถึง 
  กำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำ และควำมเส่ียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะ 
  ของสินทรัพย์ท่ีก�ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษัทใช้แบบจ�ำลอง 
  กำรประเมนิมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรพัย ์ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงนิท่ีกิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ�ำหน่ำย 
  สินทรพัย์หกัด้วยต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำย โดยกำรจ�ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรูแ้ละเต็มใจในกำรแลกเปล่ียน 
  และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกัน

  กลุ่มบรษัิทจะรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน

  หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ท่ีแสดงใหเ้หน็ว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
  ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และ 
  จะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก�ำหนด 
  มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัคืนภำยหลังจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชขีองสินทรพัย์ 
  ท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำร 
  ไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำก 
  กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยังส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนทันที

 4.18 ผลประโยชน์พนักงำน

  ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน

  กลุ่มบรษัิทรบัรูเ้งนิเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใชจ้ำ่ยเมื่อเกิดรำยกำร

  ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

  โครงกำรสมทบเงนิ

  กลุ่มบริษัท และพนักงำนได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจำ่ยสะสมและ 
  เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของ 
  กลุ่มบรษัิท เงนิท่ีกลุ่มบรษัิทจำ่ยสมทบกองทุนส�ำรองเล้ียงชพีบันทึกเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในปีท่ีเกิดรำยกำร

  โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

  กลุ่มบรษัิทมีภำระส�ำหรบัเงนิชดเชยท่ีต้องจำ่ยใหแ้ก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุ่มบรษัิท 
  ถือว่ำเงนิชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรบัพนักงำน 

  กลุ่มบริษัทค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
  ท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชีย่วชำญอิสระ ได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว 
  ตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย

  ผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภยัส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำก 
  งำนของพนักงำนจะรบัรูทั้นทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

  ต้นทุนบรกิำรในอดีตจะถูกรบัรูท้ั้งจ�ำนวนในก�ำไรหรอืขำดทุนทันทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำร หรอืลดขนำดโครงกำร หรอื 
  เมื่อกิจกำรรบัรูต้้นทุนกำรปรบัโครงสรำ้งท่ีเก่ียวข้อง
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 4.19 ประมำณกำรหนี้สิน

  กลุ่มบรษัิทจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไว้ในบัญช ี เมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว 
  และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะสูญเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ือง 
  ภำระผูกพันน้ันและกลุ่มบรษัิทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันน้ันได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

 4.20 ภำษีเงนิได้

  ภำษีเงนิได้ประกอบด้วยภำษีเงนิได้ปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี

  ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน

  กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงนิได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจำ่ยใหกั้บหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำก 
  ก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

  ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี

  กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ 
  หนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเก่ียวข้องน้ัน โดยใชอั้ตรำภำษีท่ีมีผล 
  บังคับใช ้ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

  กลุ่มบรษัิทรบัรูห้นีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชขีองผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทกุรำยกำร แต่รบัรูสิ้นทรพัย ์
  ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมท้ังผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ใน 
  จ�ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำก 
  ผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใชน้ั้น

  กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ 
  จะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะไม่มีก�ำไรทำงภำษี 
  เพียงพอต่อกำรน�ำสินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชท้ัีงหมดหรอืบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์

  กลุ่มบริษัทจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ 
  รำยกำรท่ีได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุน้ 

 4.21 กำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ท่ีช�ำระด้วยตรำสำรทุน

  บริษัทฯ รับรู้โครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริกำรจำกพนักงำนตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น  
  ณ วันใหสิ้ทธ ิโดยบันทึกเป็นค่ำใชจ้ำ่ยตำมเงื่อนไขของระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนท่ีก�ำหนดไว้ในโครงกำร 
  พรอ้มกับรบัรู ้“ส่วนทุนจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุน้

  ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ดังกล่ำว ฝ่ำยบรหิำรต้องใชด้ลุยพินิจในกำรวัดมูลค่ำ  
  รวมท้ังสมมติฐำนต่ำง ๆ  ท่ีเหมำะสม เชน่ อำยุของสิทธซิื้อหุน้ ควำมผันผวนของรำคำหุน้ และอัตรำเงนิปันผล เป็นต้น

 4.22 ตรำสำรอนุพันธ์

  สัญญำแลกเปล่ียนเงนิตรำต่ำงประเทศและสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ย

  ลูกหนี้และเจำ้หน้ีตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงนิตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะ 
  เวลำรำยงำน ก�ำไรขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่วนของ 
  ก�ำไรหรอืขำดทุน 

  บริษัทฯ รับรู้จ�ำนวนสุทธิของดอกเบี้ยท่ีได้รับจำก/จ่ำยให้แก่คู่สัญญำตำมสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ย 
  เป็นรำยได้/ค่ำใชจ้ำ่ยตำมเกณฑ์คงค้ำง
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 4.23 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

  มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำท่ีจะต้องจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให ้
  ผู้อ่ืน โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้รว่มในตลำด) ณ วันท่ีวัดมูลค่ำ  
  กลุ่มบรษัิทใชร้ำคำเสนอซื้อขำยในตลำดท่ีมสีภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินซึ่งมำตรฐำน 
  กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีม ี
  สภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกัน หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดท่ีม ี
  สภำพคล่องได้ กลุ่มบริษัทประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์  
  และพยำยำมใชข้้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรพัย์หรอืหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

  ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชวั้ดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์และหนี้สินในงบกำรเงนิแบ่งออก 
  เป็นสำมระดับ ตำมประเภทของข้อมูลท่ีน�ำมำใชใ้นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

  ระดับ 1  ใชข้้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรพัย์หรอืหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง

  ระดับ 2 ใชข้้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรพัย์หรอืหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรอืทำงอ้อม

  ระดับ 3 ใชข้้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เชน่ ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงนิสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 

  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้นของมูลค่ำ 
  ยุติธรรมส�ำหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีถืออยู ่ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมกีำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

 4.24 หุน้ทุนซื้อคืน

  หุน้ทุนซื้อคืนแสดงมูลค่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงนิด้วยรำคำทุนเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของผู้ถือหุน้ หำกรำคำขำย 
  ของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่ำรำคำซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่ำงเข้ำบัญชีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นทุนซื้อคืน 
  และหำกรำคำขำยของหุน้ทนุซื้อคืนต�ำกว่ำรำคำซื้อของหุน้ทนุซื้อคืน บรษัิทฯ จะน�ำผลต่ำงหกัจำกส่วนเกินมูลค่ำหุน้ทนุ 
  ซื้อคืนใหห้มดไปก่อน แล้วจงึน�ำผลต่ำงท่ีเหลืออยู่ไปหกัจำกบัญชกี�ำไรสะสม

5. กำรใชด้ลุยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชท่ีีส�ำคัญ

 ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร 
 ในเรื่องท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินท่ีแสดง 
 ในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนท่ี 
 ประมำณกำรไว้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส�ำคัญมีดังนี้

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของต้นทนุกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัยเ์พ่ือขำย อสังหำรมิทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ และท่ีดินรอกำรพัฒนำ

 กลุ่มบริษัทพิจำรณำกำรปรับลดต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน และท่ีดินรอ 
 กำรพัฒนำ เมื่อพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวลดลง ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำปรับลดมูลค่ำของต้นทุน 
 กำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือขำย อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน และท่ีดินรอกำรพัฒนำ เท่ำกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบั  
 อย่ำงไรก็ตำม ควำมมีสำระส�ำคัญและกำรปรบัลดมูลค่ำดังกล่ำวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ำยบรหิำร

 ประมำณกำรต้นทุนท้ังหมดท่ีจะใชใ้นกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำรมิทรพัย์

 ในกำรค�ำนวณต้นทนุขำยบำ้นพรอ้มท่ีดินและอำคำรชดุ กลุ่มบรษัิทต้องประมำณต้นทนุท้ังหมดท่ีจะใชใ้นกำรพัฒนำโครงกำร 
 อสังหำรมิทรพัย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่ำวประกอบด้วย ต้นทุนท่ีดินและกำรปรบัปรุงท่ีดิน ต้นทุนค่ำออกแบบและก่อสรำ้ง ต้นทุน 
 งำนสำธำรณปูโภค ต้นทนุกำรกูย้มืเพ่ือใชใ้นกำรก่อสรำ้งโครงกำร และค่ำใชจ้ำ่ยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท้ังนี ้ฝ่ำยบรหิำรได้ประมำณกำร 
 ต้นทุนดังกล่ำวขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจ โดยจะมีกำรทบทวนกำรประมำณกำรดังกล่ำวเป็นระยะ ๆ หรอื 
 เมื่อต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจรงิแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงมีสำระส�ำคัญ
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 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุน

 บริษัทฯ พิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
 เงินลงทุนท่ัวไป เมื่อพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญเป็นระยะเวลำนำน หรือ 
 มีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือ 
 ไม่นั้น จ�ำเป็นต้องใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบรหิำร

 คดีฟอ้งรอ้ง

 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟอ้งร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผล 
 ของคดีท่ีถูกฟอ้งรอ้งแล้ว และได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

 กำรจดัประเภทเงนิกู้ยืมระยะยำว

 ในกำรจดัประเภทส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจใน 
 กำรประมำณกำรกำรไถ่ถอนหลักประกันและกำรจำ่ยช�ำระคืนเงนิกู้ยมืตำมเงื่อนไขและขอ้ก�ำหนดท่ีระบุในสัญญำเงนิกู้นั้น ๆ

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน

 6.1 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทมีรำยกำรธุรกิจท่ีส�ำคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไข 
  ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบรษัิทฯ และบรษัิทเหล่ำนั้น โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

  รำยละเอียดของบริษัทย่อยแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 2.2 ก) รำยละเอียดของกิจกำรร่วมค้ำแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 15  
  และรำยละเอียดของบรษัิทรว่มแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 16 ส่วนกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน ๆ เก่ียวข้องกันกับบรษัิทฯ 
  โดยกำรมีกรรมกำรรว่มกัน

(หน่วย: พันบำท)

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ

เฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ
2562 2561 2562 2561

รำยกำรธุรกิจกับบรษัิทย่อย

(ตัดออกจำกงบกำรเงนิรวมแล้ว)

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำรมิทรพัย์ - - 42,424  87,470 ต้นทุนบวกส่วนเพ่ิมในอัตรำ               
รอ้ยละ 32 ถึง 60
(2561 : รอ้ยละ 40 ถึง 61)

รำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสรำ้ง - - 87,493 58,601 ต้นทนุบวกส่วนเพ่ิมในอัตรำรอ้ยละ 5

รำยรับค่ำบริกำรธุรกิจและค่ำบริหำร 
โครงกำร

- - 4,743 4,710 ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน (1)

ดอกเบี้ยรบั - - 286,756 413,135 รอ้ยละ 3.50 ต่อปี
(2561 : รอ้ยละ 3.50)

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ - - 13,512 33,842 ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน (3)

รำยได้จำกโครงกำรเพ่ือเชำ่ - - 229 1,583 ในอัตรำใหเ้ชำ่แก่ลูกค้ำท่ัวไป

รำยได้ค่ำเชำ่และใหบ้รกิำรส�ำนักงำน - - 992 - รำคำเฉล่ียตำรำงเมตรละ
990 บำทต่อเดือน
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(หน่วย: พันบำท)

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ

เฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ
2562 2561 2562 2561

เงนิปันผลรบั - - - 802,000 ตำมท่ีประกำศจำ่ย

ค่ำบรหิำรโครงกำรและค่ำบรกิำรอ่ืน - - 86,994 43,148 ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน (2)

ค่ำนำยหน้ำจำ่ย - - 56,512 63,013 ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน (3)

ดอกเบี้ยจำ่ย - - 13,701 17,491 รอ้ยละ 3.50 ต่อปี
(2561 : รอ้ยละ 3.50 ต่อปี)

ขำยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย - - 12,500 - ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน
(รำยละเอียดในหมำยเหตุ 14)

ค่ำท่ีปรกึษำและค่ำใชจ้ำ่ยอ่ืน - - 20,422 15,351 ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน (4)

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรรว่มค้ำ

รำยได้ค่ำบรกิำรธุรกิจและค่ำบรหิำร 
โครงกำร

3,693,847 3,229,953 6,959,995 6,094,081 ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน (1)

รำยได้จำกกำรขำยท่ีดินและเงนิมัดจ�ำ 29,621 402,513 59,242 1,341,711 ต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม

ดอกเบี้ยรบั 345,385 274,254 345,835 274,254 รอ้ยละ 3.85 ถึงรอ้ยละ 5.19 ต่อปี
(2561 : 3.85 ถึงรอ้ยละ 4.95 ต่อปี)

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 111,738 160,800 - - ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน (3)

เงนิปันผลรบั - 270,000 380,000 270,000 ตำมท่ีประกำศจำ่ย

ซื้อหอ้งชุด 4,835,596 710,046 4,835,596 691,081 รำคำเฉล่ียตำรำงเมตรละ 65,000 
ถึง 485,000 บำท
(2561 : 183,000 บำท)

ขำยเงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - 91,818 - 91,818 ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน 

รำยกำรธุรกิจกับบรษัิทรว่ม

ค่ำบรกิำรซอฟต์แวร์ 4,970 - 4,322 - ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน 

ค่ำท่ีปรกึษำและค่ำใชจ้ำ่ยอ่ืน 5,934 - 4,590 - ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน (4)

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน

ดอกเบี้ยรบั 1,061 - 1,061 - รอ้ยละ 6 ต่อปี

ค่ำเชำ่ส�ำนักงำน 6,226 - 6,226 - ตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน
(รำยละเอียดในหมำยเหตุ 40.2)

ลงทุนในหุน้กู้ระยะส้ัน 339,670 - 339,670 - ตำมมูลค่ำท่ีตรำไว้สุทธจิำกส่วนลด

รำยกำรธุรกิจกับกรรมกำร

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำรมิทรพัย์ 50,914 - 50,914 - รำคำตำมสัญญำเฉล่ีย
ตำรำงเมตรละ 201,000 บำท
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  ลักษณะรำยกำร นโยบำยรำคำและสัญญำท่ีเก่ียวข้องมีดังนี้

  (1) รำยได้ค่ำบรหิำรงำนท่ัวไปและบรหิำรงำนโครงกำร คิดในรำคำต้นทนุบวกส่วนเพ่ิม และปันส่วนใหแ้ก่บรษัิทยอ่ย 
   และกำรรว่มค้ำตำมเกณฑ์รำยได้และเกณฑ์ต้นทุนโครงกำร ตำมล�ำดับ

  (2) ค่ำบรหิำรโครงกำรจำ่ยแก่บรษัิทยอ่ยคิดเปน็รำยเดือนในอัตรำท่ีขึ้นอยูกั่บขนำดของแต่ละโครงกำรและค่ำบรกิำรอ่ืน  
   คิดตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน

  (3) ค่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยโครงกำรคิดในอัตรำรอ้ยละ 0.75 ถึงรอ้ยละ 2.14 ของรำคำขำยตำมสัญญำ โดยแบง่ช�ำระ 
   เมื่อลูกค้ำท�ำสัญญำและเมื่อมีกำรโอนอสังหำรมิทรพัย์

  (4) ค่ำท่ีปรกึษำคิดตำมขัน้ควำมส�ำเรจ็ของงำนตำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำ และค่ำใชจ้ำ่ยอ่ืนคิดตำมสัญญำท่ีตกลงรว่มกัน

 6.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำร

  ในระหว่ำงปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทมีค่ำใชจ้ำ่ยผลประโยชน์พนักงำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำร 
  และผู้บรหิำร ดังต่อไปน้ี

 (หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 213,858 214,680

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน                         4,249                          2,566

รวม                       218,107                      217,246

 6.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบรษัิทฯ และบรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

เงนิลงทุนชั่วครำว - หุน้กู้ระยะส้ัน 

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน            340,731                         -            340,731                         -

รวม            340,731                         -            340,731                         -

ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่เรยีกช�ำระ

บรษัิทย่อย - - 63,624 63,154

กำรรว่มค้ำ 1,725,711 785,779 1,672,742 767,599

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน                 7,321                         -                 7,321                         -

รวม         1,733,032             785,779          1,743,687            830,753
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ค่ำใชจ้ำ่ยจำ่ยล่วงหน้ำ

บรษัิทย่อย - - 63 65

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน                 5,975                         -                 5,975                         -

รวม                 5,975                         -                6,038                      65

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน - ลูกหนี้อ่ืน

บรษัิทย่อย - - 219 17,000

กำรรว่มค้ำ               11,580                         -               11,580                         -

รวม               11,580                         -                11,799              17,000

สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน - งำนบรหิำรโครงกำรระหวำ่งท�ำ

กำรรว่มค้ำ             318,651            276,099             318,651            276,099

รวม             318,651            276,099             318,651            276,099

เงนิใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน

บรษัิทย่อย - - 7,146,932 9,127,594

กำรรว่มค้ำ 7,245,488 6,620,913 7,245,488 6,620,913

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน               5,000               5,000                         -                         -

รวม 7,250,488 6,625,913 14,392,420 15,748,507

หกั: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             (5,000)             (5,000)                         -                         -

สุทธิ         7,245,488         6,620,913       14,392,420       15,748,507

ส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 1,706,400 1,837,140 1,706,400 1,837,140

ส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่ำหนึ่งปี        5,539,088         4,783,773       12,686,020         13,911,367

รวม         7,245,488         6,620,913       14,392,420       15,748,507
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ดอกเบี้ยค้ำงรบั

บรษัิทย่อย - - 25,393       53,205

กำรรว่มค้ำ 80,180 40,295 80,180 40,295

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน                   333                   333                         -                         -

รวม 80,513 40,628 105,573 93,500

หกั: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                 (333)                 (333)                         -                         -

สุทธิ              80,180              40,295             105,573             93,500

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน - เงนิประกันกำรเชำ่ส�ำนกังำน

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน             146,410                         -             146,410                         -

รวม             146,410                         -             146,410                         -

เจำ้หนีก้ำรค้ำ

บรษัิทย่อย - - 42,854 8,735

กำรรว่มค้ำ               23,132                       21               23,132                       21

รวม               23,132                       21              65,986                8,756

เงนิกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน

บรษัิทย่อย                         -                         -            347,663           468,402

รวม                         -                         -            347,663           468,402

ดอกเบีย้ค้ำงจำ่ย

บรษัิทย่อย                         -                         -                   943                 1,290

รวม                         -                         -                   943                 1,290

เงนิรบัล่วงหนำ้จำกลกูค้ำ

บรษัิทย่อย - - 20,321 -

กำรรว่มค้ำ          1,107,842         2,022,886          1,107,842         2,022,886

รวม          1,107,842         2,022,886           1,128,163         2,022,886
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 6.4 ในระหว่ำงปี เงนิใหกู้้ยืมและเงนิกู้ยืมกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันมีรำยกำรเคล่ือนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

เงนิใหกู้้ยืม

งบกำรเงนิรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

1 มกรำคม 
2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

31 ธนัวำคม 
2562

เพ่ิมขึ้น ลดลง

กำรรว่มค้ำ

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทู จ�ำกัด 173.19 19.00 - 192.19

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทร ีจ�ำกัด 198.00 97.00 (39.00) 256.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟร ์จ�ำกัด 29.00 262.00 (99.00) 192.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไฟฟ ์จ�ำกัด 64.00 7.00 - 71.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ จ�ำกัด 83.00 700.00 - 783.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่น จ�ำกัด 196.00 - (196.00) -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอท จ�ำกัด 180.00 - (180.00) -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ จ�ำกัด 214.00 - (214.00) -

บรษัิท นูโวไลน์ เอเจนซี จ�ำกัด 410.50 245.00 (130.00) 525.50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ�ำกัด 408.00 219.00 (53.00) 574.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวลฟ ์จ�ำกัด 731.00 97.00 (315.00) 513.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เธอรที์น จ�ำกัด 591.02 100.00 (148.02) 543.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟรที์น จ�ำกัด 51.00 165.00 (75.00) 141.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ำกัด 483.00 44.00 - 527.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด 442.00 25.00 (200.00) 267.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่นทีน จ�ำกัด 35.00 - (2.00) 33.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนท์ทีน จ�ำกัด 256.00 102.00 (50.00) 308.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที จ�ำกัด 106.00 117.00 (52.00) 171.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที วัน จ�ำกัด 426.00 28.00 - 454.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทู จ�ำกัด 292.00 105.00 (135.00) 262.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทร ีจ�ำกัด     43.00 73.00 (2.00) 114.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที โฟร ์จ�ำกัด 70.00 100.00 (85.00) 85.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ ์จ�ำกัด 80.00 10.00 - 90.00
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

เงนิใหกู้้ยืม

งบกำรเงนิรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

1 มกรำคม 
2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

31 ธนัวำคม 
2562

เพ่ิมขึ้น ลดลง

บรษัิท สิรพัิฒน์ ทร ีจ�ำกัด 127.50 64.50 (45.00) 147.00

บรษัิท สิร ิทีเค วัน จ�ำกัด 314.30 15.40 (140.00) 189.70

บรษัิท สิร ิทีเค ทู จ�ำกัด 305.90 48.30 - 354.20

บรษัิท สิร ิทีเค ทร ีจ�ำกัด 225.40 103.60 - 329.00

บรษัิท สิร ิทีเค โฟร ์จ�ำกัด 86.10 37.80 - 123.90

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

บรษัิท รเีจนซี่ วรรณ จ�ำกัด                   5.00                          -                          -                   5.00

รวม             6,625.91            2,784.60          (2,160.02)            7,250.49

(หน่วย: ล้ำนบำท)

เงนิใหกู้้ยืม

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

1 มกรำคม 
2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

31 ธนัวำคม 
2562

เพ่ิมขึ้น ลดลง

บรษัิทย่อย

บรษัิท อำณำวรรธน์ จ�ำกัด 1,453.31 359.07 (986.61) 825.77

บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด - 234.36 (83.05) 151.31

บรษัิท พิวรรธนำ จ�ำกัด 756.23 909.99 (440.88) 1,225.34

บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ำกัด 393.97 1,805.11 (1,879.67) 319.41

บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด 297.28 337.41 (270.61) 364.08

บรษัิท แสนสิร ิไชน่ำ จ�ำกัด 5.60 - - 5.60

บรษัิท ปภำนัน จ�ำกัด - 4.54 (4.54) -

บรษัิท สิรวัิฒนำ โฮลด้ิง จ�ำกัด 587.45 20.92 - 608.37

บรษัิท จริภำส เรยีลต้ี จ�ำกัด 2,192.01 592.36 (1,414.73) 1,369.64

บรษัิท ปำรณัท จ�ำกัด 390.05 415.96 (19.82) 786.19

บรษัิท สิร ิสมำรท์ วัน จ�ำกัด 231.33 149.84 (373.06) 8.11
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

เงนิใหกู้้ยืม

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

1 มกรำคม 
2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

31 ธนัวำคม 
2562

เพ่ิมขึ้น ลดลง

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ทู จ�ำกัด 482.37 40.21 (331.82) 190.76

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ทร ีจ�ำกัด 2,338.00 497.57 (1,881.65) 953.92

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ไฟฟ ์จ�ำกัด - 183.43 (6.00) 177.43

บรษัิท สิรพัิฒน์ ไฟฟ ์จ�ำกัด - 126.00 - 126.00

บรษัิท สิรพัิฒน์ ซิกซ์ จ�ำกัด - 35.00 - 35.00

กำรรว่มค้ำ

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทู จ�ำกัด 173.19 19.00 - 192.19

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทร ีจ�ำกัด 198.00 97.00 (39.00) 256.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟร ์จ�ำกัด 29.00 262.00 (99.00) 192.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไฟฟ ์จ�ำกัด 64.00 7.00 - 71.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ จ�ำกัด 83.00 700.00 - 783.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่น จ�ำกัด 196.00 - (196.00) -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอท จ�ำกัด 180.00 - (180.00) -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ จ�ำกัด 214.00 - (214.00) -

บรษัิท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด 410.50 245.00 (130.00) 525.50

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ�ำกัด 408.00 219.00 (53.00) 574.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวลฟ ์จ�ำกัด 731.00 97.00 (315.00) 513.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เธอรที์น จ�ำกัด 591.02 100.00 (148.02) 543.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟรที์น จ�ำกัด 51.00 165.00 (75.00) 141.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ำกัด 483.00 44.00 - 527.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด 442.00 25.00 (200.00) 267.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่นทีน จ�ำกัด 35.00 - (2.00) 33.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ทีน จ�ำกัด 256.00 102.00 (50.00) 308.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที จ�ำกัด 106.00 117.00 (52.00) 171.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที วัน จ�ำกัด 426.00 28.00 - 454.00
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

เงนิใหกู้้ยืม

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

1 มกรำคม 
2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

31 ธนัวำคม 
2562

เพ่ิมขึ้น ลดลง

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทู จ�ำกัด 292.00 105.00 (135.00) 262.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทร ีจ�ำกัด            43.00 73.00 (2.00) 114.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที โฟร ์จ�ำกัด 70.00 100.00 (85.00) 85.00

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ ์จ�ำกัด 80.00 10.00 - 90.00

บรษัิท สิรพัิฒน์ ทร ีจ�ำกัด 127.50 64.50 (45.00) 147.00

บรษัิท สิร ิทีเค วัน จ�ำกัด 314.30 15.40 (140.00) 189.70

บรษัิท สิร ิทีเค ทู จ�ำกัด 305.90 48.30 - 354.20

บรษัิท สิร ิทีเค ทร ีจ�ำกัด 225.40 103.60 - 329.00

บรษัิท สิร ิทีเค โฟร ์จ�ำกัด                  86.10                 37.80                          -                123.90

รวม           15,748.51            8,496.37         (9,852.46)          14,392.42

(หน่วย: ล้ำนบำท)

เงนิกู้ยืมจำก

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

1 มกรำคม 
2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี

31 ธนัวำคม 
2562

เพ่ิมขึ้น ลดลง

บรษัิทย่อย

บรษัิท ปภำนัน จ�ำกัด 1.30 2.03 (2.20) 1.13

บรษัิท ชนชยั จ�ำกัด 217.70 67.61 (76.94) 208.37 

บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด 92.05 2.84 (94.89) -

บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด                157.35                  72.36                (91.55)                138.16

รวม               468.40                144.84             (265.58)               347.66

  ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงนิใหกู้้ยืมและเงนิกู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงนิกู้ท่ีไม่มีหลักประกันครบก�ำหนด 
  ช�ำระเมื่อทวงถำมและคิดดอกเบีย้ในอัตรำรอ้ยละ 3.50  ถึงรอ้ยละ 5.19 ต่อป ี(2561: รอ้ยละ 3.50  ถึงรอ้ยละ 4.95 ต่อป)ี
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7. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

เงนิสด 8.86 6.09 3.77 2.55

เงนิฝำกธนำคำร            2,122.97           3,926.52               917.90            2,533.41

รวม            2,131.83           3,932.61               921.67           2,535.96

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงนิฝำกออมทรัพย์และเงนิฝำกประจ�ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.1 ถึง 1.65 ต่อปี  
 (2561: รอ้ยละ 0.13 ถึง 1.75 ต่อปี)

8.  เงนิลงทุนชั่วครำว

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561

ตรำสำรหนี้ท่ีจะถือจนครบก�ำหนด

ต๋ัวแลกเงนิ - รำคำตำมมูลค่ำ - 2,000.00

หกั: ส่วนลด - (37.61)

ต๋ัวแลกเงนิสุทธิ - 1,962.39

กองทุนเปิดตรำสำรหน้ีระยะส้ัน 0.05 0.05

หุน้กู้ระยะส้ัน 350.00 406.13

หกั: ส่วนลด (9.27) -

หุน้กู้ระยะส้ันสุทธิ                       340.73                        406.13

รวม                       340.78                    2,368.57
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9. ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่เรยีกช�ำระ

 ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่เรยีกช�ำระ ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
   

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ลกูหนีก้ำรค้ำและรำยได้ท่ียงัไมเ่รยีกช�ำระ -
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน

ลูกหนี้กำรค้ำ

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันท่ีถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 50.58 17.44 - -

ค้ำงช�ำระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 826.43 121.83 852.00 164.70

 3 - 6 เดือน - - 2.70 17.78

 6 - 12 เดือน 1.94 - 22.36 1.76

 มำกกว่ำ 12 เดือน - - 12.55 -

รำยได้ท่ียังไม่เรยีกช�ำระ - ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ              854.08               646.51              854.08               646.51

รวมลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่เรยีกช�ำระ -              
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน           1,733.03               785.78            1,743.69              830.75

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันท่ีถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 47.72 46.88 - -

ค้ำงช�ำระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 181.20 44.76 79.01 15.43

 3 - 6 เดือน 6.88 5.05 4.18 2.14

 6 - 12 เดือน 18.35 9.95 6.10 3.69

 มำกกว่ำ 12 เดือน                56.94                 49.18                20.93                 17.04

รวม 311.09 155.82 110.22 38.30

หกั: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ               (74.15)              (52.32)               (31.19)               (24.41)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ              236.94              103.50                79.03                 13.89

รวมลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่เรยีกช�ำระ - สุทธิ           1,969.97              889.28            1,822.72              844.64
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10. เงนิใหกู้้ยืมระยะส้ัน

 เมื่อวันท่ี 13 ธนัวำคม 2562 บริษัทย่อย (ผู้รับซื้อฝำก) ได้ท�ำสัญญำขำยฝำกท่ีดินกับบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแหง่หนึ่ง  
 (ผู้ขำยฝำก) ซึ่งมีกรรมสิทธิใ์นท่ีดิน โดยมีมูลค่ำตำมสัญญำคิดเป็นจ�ำนวนเงนิ 200 ล้ำนบำท ครบก�ำหนดช�ำระคืน (ไถ่คืน)  
 ภำยในวันท่ี 13 มิถุนำยน 2563 และมีมูลค่ำกำรจำ่ยช�ำระเมื่อครบก�ำหนด (สินไถ่) เป็นจ�ำนวนเงนิ 212 ล้ำนบำท หำกส้ินสุด 
 สัญญำขำยฝำกท่ีดินแล้วผู้ขำยฝำกไม่ช�ำระคืน (ไถ่คืน) ท่ีดินดังกล่ำวจะตกเป็นกรรมสิทธิข์องบรษัิทย่อยทันที

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ�ำนวนเงนิท่ีบริษัทย่อยจ่ำยใหบ้ริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันตำมสัญญำขำยฝำกท่ีดิน แสดงเป็น 
 เงนิใหกู้้ยืมระยะส้ันในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม

11. ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือขำย

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ท่ีดิน 15,428.40 17,001.45 10,016.45 13,422.55

ท่ีดินและส่ิงปลูกสรำ้งระหว่ำงพัฒนำ 41,209.74 34,750.38 27,650.96 23,203.05

ท่ีดินและส่ิงปลูกสรำ้งท่ีพัฒนำแล้ว          7,068.08           5,057.54           5,438.82           2,561.08

รวม 63,706.22 56,809.37 43,106.23 39,186.68

หกั: ส�ำรองเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลงของ
มูลค่ำโครงกำร            (862.55)           (503.98)            (479.63)              (29.36)

สุทธิ         62,843.67        56,305.39        42,626.60          39,157.32

 11.1 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ท่ีดินรวมท้ังส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำรของกลุ่มบริษัทซึ่งมีมูลค่ำสุทธ ิ
  ตำมบัญชี 48,831 ล้ำนบำท และ 44,481 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 30,843 ล้ำนบำท และ  
  30,097 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ) ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงนิกู้ยืมจำกธนำคำรและภำระผูกพันตำมสัญญำอ่ืน

 11.2 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ยในกำรพัฒนำและก่อสร้ำงท่ีกลุ่มบริษัทจะต้องจำ่ย 
  เพ่ิมเติมในอนำคตเพ่ือใหโ้ครงกำรท่ีเปิดแล้วเสรจ็สมบูรณ์ (ไม่รวมต้นทุนของท่ีดินและงำนก่อสร้ำงท่ีบันทึกไปแล้ว)  
  คิดเป็นเงนิประมำณ 69,924 ล้ำนบำท และ 64,488 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 48,434 ล้ำนบำท  
  และ 42,238 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

 11.3 ในระหว่ำงปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็นต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 
  จ�ำนวน 1,164 ล้ำนบำท และ 910 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 713 ล้ำนบำท และ 611 ล้ำนบำท  
  ตำมล�ำดับ) อัตรำกำรต้ังขึ้นเป็นทุนส�ำหรับปี 2562 และ 2561 เท่ำกับร้อยละ 3.58 และร้อยละ 3.40 ตำมล�ำดับ  
  (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: รอ้ยละ 3.54 และรอ้ยละ 3.36 ตำมล�ำดับ) 
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 11.4 รำยกำรขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือขำยและท่ีดินรอกำรพัฒนำ ส�ำหรบัปี 2562  
  และ 2561 แสดงได้ดังน้ี

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ต้นทนุกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัยเ์พ่ือขำย (หมำยเหต ุ11) 364.20 97.52 450.27 15.10

ท่ีดินรอกำรพัฒนำ (หมำยเหตุ 19)                33.50                32.50                         -                         -

รวม              397.70              130.02              450.27                 15.10

 11.5 ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงกำรของกลุ่มบรษัิท

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

มูลค่ำกำรซื้อขำยท่ีได้มีกำรท�ำสัญญำแล้ว 161,430 165,612 81,682 86,147

มูลค่ำรวมของโครงกำรโดยประมำณ 235,364 224,197 134,585 123,821

อัตรำส่วนของมูลค่ำซื้อขำยท่ีได้มีกำรท�ำสัญญำ 68.59% 73.87% 60.69% 69.57%

ค่ำงวดท่ียังไม่รบัรูเ้ป็นรำยได้ 4,563 3,894 1,210 1,199

12. สินทรพัย์ท่ีรบัรูจ้ำกต้นทุนในกำรได้มำซึ่งสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

มูลค่ำตำมบัญชต้ีนปี 803,119 210,658 189,697 19,884

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 265,192 665,152 166,304 186,437

รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย          (220,798)             (72,691)          (162,987)            (16,624)

มูลค่ำตำมบัญชปีลำยปี             847,513             803,119             193,014             189,697

227



13. ต๋ัวเงนิรบัและเงนิใหกู้้ยืมระยะยำว

 ต๋ัวเงนิรบั

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทยอ่ยทำงอ้อมมต๋ัีวเงนิรบัและดอกเบีย้ค้ำงรบักับกิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกันแหง่หนึ่ง จ�ำนวน  
 4.5 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั โดยมีอัตรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 6 ต่อปี

 เงนิใหกู้้ยืมระยะยำว

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงนิใหกู้้ยืมระยะยำวนี้เป็นเงนิท่ีบรษัิทฯ ใหกู้้ยืมแก่บรษัิทในประเทศแหง่หน่ึงจ�ำนวน 2 ล้ำนบำท  
 โดยมอัีตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.85 ต่อปี ครบก�ำหนดช�ำระคืนภำยในวันท่ี 20 สิงหำคม 2563 เงนิกู้ยมืนีค้�ำประกันโดยกรรมกำร 
 ของบรษัิทดังกล่ำว

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินใหกู้้ยืมระยะยำวนี้เป็นเงินใหกู้้ยืมท่ีบริษัทย่อยใหกู้้ยืมแก่บริษัทในต่ำงประเทศแหง่หนึ่ง 
 จ�ำนวน 0.30 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และครบก�ำหนดช�ำระคืนในวันท่ี  
 24 มีนำคม 2562 เงนิใหกู้้ยืมดังกล่ำวสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุน้บุรมิสิทธไิด้ก่อนวันท่ีครบก�ำหนดช�ำระคืน ภำยใต้เงื่อนไข 
 ท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำเงนิกู้              

 เมื่อวันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำกับบริษัทในต่ำงประเทศดังกล่ำวเพ่ือแปลงเงินให้กู้ยืมและ 
 ดอกเบี้ยค้ำงรับ ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2562 ท้ังจ�ำนวนรวมมูลค่ำ 0.31 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน  
 9.76 ล้ำนบำทเป็นหุน้บุริมสิทธิในบริษัทในต่ำงประเทศนั้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 4.80 บริษัทย่อยจึงจัด 
 ประเภทเงนิลงทุนในหุน้บุรมิสิทธดัิงกล่ำวเป็นเงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน ซึ่งแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 17

14. เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย

 14.1 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร มรีำยละเอียด 
  ดังต่อไปน้ี

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ทุนช�ำระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุน - วิธรีำคำทุน เงนิปันผลรบัระหว่ำงปี

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

บรษัิทย่อย - ถือหุน้ทำงตรง

บรษัิท ชนชยั จ�ำกัด 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 - -

บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด 150.00 150.00 100 100 160.53 160.53 - -

บรษัิท แสนสิร ิไชน่ำ จ�ำกัด 3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 - -

บรษัิท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเมน้ท์ จ�ำกัด 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 - -

บรษัิท อำณำวรรธน์ จ�ำกัด 2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 - -

บรษัิท พิวรรธนำ จ�ำกัด 100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 - -

บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - 590.00
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

ทุนช�ำระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุน - วิธรีำคำทุน เงนิปันผลรบัระหว่ำงปี

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ำกัด 2.50 2.50 100 100 4.06 4.06 - -

บรษัิท ปภำนัน จ�ำกัด 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - 212.00

บรษัิท ศูนยบุ์คคลำกรสำธติพัฒนำ จ�ำกัด*   1.00   1.00 100 100 1.00 1.00 - -

บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด 40.00 40.00 100 100 40.00 40.00 - -

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. (ก) (ก) 100 100 1,703.89 1,703.89 - -

บรษัิท สิรวัิฒนำ โฮลด้ิง จ�ำกัด 100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 - -

บรษัิท จริภำส เรยีลต้ี จ�ำกัด 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 - -

บรษัิท ปำรณัท จ�ำกัด 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 - -

บรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ำกัด 300.00 300.00 97 97 290.00 290.00 - -

บรษัิท สิร ิสมำรท์ วัน จ�ำกัด 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 - -

Sansiri (US), Inc. (ข) (ข) 100 100 3,807.95 1,189.87 - -

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ทู จ�ำกัด 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 - -

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ทร ีจ�ำกัด 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 - -

บรษัิท สิร ิสมำรท์ โฟร ์จ�ำกัด 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 - -

บรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ำกัด - 12.50 - 100 - 12.50 - -

บรษัิท สิรพัิฒน์ ไฟฟ ์จ�ำกัด 12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 - -

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ไฟฟ ์จ�ำกัด 12.50 - 100 - 12.50 - - -

บรษัิท สิรพัิฒน์ ซิกซ์ จ�ำกัด 12.50 - 100 - 12.50 - - -

บรษัิท สิรพัิฒน์ เซเว่น จ�ำกัด 1.00 - 100 -          1.00                -                -                -

รวมเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 6,594.55 3,962.97 - 802.00

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงนิลงทุน 
บรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ำกัด  (130.00)                -                -                -

เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย - สุทธิ  6,464.55  3,962.97                -    802.00

* หยุดด�ำเนินกิจกำร

(ก) ทุนช�ำระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยทุนเรยีกช�ำระในปี 2552 จ�ำนวน 0.02 ล้ำนปอนด์สเตอรลิ์ง เรยีกช�ำระในปี 2558 จ�ำนวน 24.93 ล้ำน 
      ปอนด์สเตอรลิ์ง เรยีกช�ำระในปี 2560 จ�ำนวน 12 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั และเรยีกช�ำระในปี 2561 จ�ำนวน 1.5 ล้ำนดอลลำรสิ์งคโปร์

(ข) ทุนช�ำระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ�ำนวน 106.36 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั และ 10 ล้ำนปอนด์สเตอรลิ์ง (2561: 36.12 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั)
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 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อยท่ีถือหุน้ทำงอ้อมโดยบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนช�ำระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน

2562 2561 2562 2561

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด

บรษัิท คิวที ไลฟส์ไตล์ จ�ำกัด 2.00 ล้ำนบำท 2.00 ล้ำนบำท 100 100

บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด 5.00 ล้ำนบำท 5.00 ล้ำนบำท 100 100

บรษัิท คิวอีดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ�ำกัด* 4.00 ล้ำนบำท 4.00 ล้ำนบำท 70 70

ถือหุน้ผำ่น Sansiri Global Investment Pte. Ltd.

Sansiri Guernsey (2009) Limited 0.01 ล้ำนปอนด์สเตอรลิ์ง 0.01 ล้ำนปอนด์สเตอรลิ์ง 100 100

Sansiri Guernsey (2015) Limited 0.01 ล้ำนปอนด์สเตอรลิ์ง 0.01 ล้ำนปอนด์สเตอรลิ์ง 100 100

Sansiri International Pte. Ltd. 1.50 ล้ำนปอนด์สเตอรลิ์ง 1.50 ล้ำนปอนด์สเตอรลิ์ง 100 100

ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด 

โรงเรยีนสำธติพัฒนำ 1.60 ล้ำนบำท 1.60 ล้ำนบำท 100 100

ถือหุน้ผ่ำน Sansiri (US), Inc.

Standard International Holdings, LLC   124.82 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 60 -

ถือหุน้ผ่ำน Standard International Holdings, LLC 

Standard International, LLC   120.69 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 96 -

Standard International Ventures, LLC   11.08 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 100 -

Standard International Properties, LLC   - - 100 -

ถือหุน้ผ่ำน Standard International, LLC 

Standard Asia Co., Ltd. 4.00 ล้ำนบำท - 100 -

Standard International Management, LLC   42.26 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 100 -

Standard Miami Employer, LLC - - 100 -

Standard Downtown Employer, LLC - - 100 -

Standard Hollywood Employer, LLC - - 100 -

Standard High Line Employer, LLC - - 100 -

Standard East Village Employer, LLC - - 100 -

Standard Retail Employer, LLC - - 100 -

* หยุดด�ำเนินกิจกำร
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ทุนช�ำระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน

2562 2561 2562 2561

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

Standard International Chicago Management, LLC - - 100 -

Standard UK Management, Limited 14.96 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 100 -

Standard High Line Management, LLC - - 100 -

Standard International Lisbon Management, LLC - - 100 -

Standard International Bordeaux 
Management, LLC - - 100 -

ถือหุน้ผ่ำน Standard International Ventures, LLC

Standard International BH Investor, LLC 3.98 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 100 -

Bunkhouse Management, LLC 5.73 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 51 -

House Fly, LLC - - 100 -

Bunkhouse California Employer, LLC - - 100 -

Bunkhouse Motel Management, LLC - - 100 -

Standard Retail, LLC - - 100 -

SL Goods, LLC 0.79 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 100 -

SL E-Commerce, LLC 0.09 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 100 -

SL Hollywood Shop, LLC 0.08 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 100 -

SL DTLA Shop, LLC 0.17 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั - 100 -

ถือหุน้ผำ่น Standard International Properties, LLC

Standard Mexico City Holdings, LLC - - 100 -

Standard Mexico City S de RL de CV - - 100 -

Standard Mexico City Optionee, LLC - - 100 -

Standard Milan, SRL - - 100 -

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บรษัิทฯ บันทึกผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงนิลงทุนในบรษัิทย่อยเป็นจ�ำนวน 130 ล้ำนบำท  
 ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ส�ำหรบัปี 2562 (2561: ไม่มี) 
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 14.2 รำยละเอียดของบรษัิทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส�ำคัญ  

(หน่วย: ล้ำนบำท)

บรษัิท

สัดส่วนท่ีถือ
โดยส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม

ส่วนได้เสียท่ี
ไม่มีอ�ำนำจควบคุม
ในบรษัิทย่อยสะสม

ขำดทุนท่ีแบ่งใหกั้บ
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจ

ควบคุมในบรษัิทย่อย
ในระหว่ำงปี

เงนิปันผลจำ่ยใหกั้บ
ส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม
ในระหว่ำงปี

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

Standard International 
Holdings, LLC และบรษัิทยอ่ย 40 - 931 - (113) - - -

 14.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อน 
  กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน 

  สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

Standard International Holdings, LLC 
และบรษัิทย่อย

2562

สินทรพัย์หมุนเวียน 359

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 1,777

หนี้สินหมุนเวียน 219

หนี้สินไม่หมุนเวียน 126

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนจควบคุม 352

 สรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ส�ำหรบัรอบระยะเวลำต้ังแต่
วนัท่ี 19 สิงหำคม 2562 ถึง 31 ธนัวำคม 2562

Standard International Holdings, LLC
และบรษัิทย่อย

รำยได้ 138

ขำดทุน (283)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม (283)
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   สรุปรำยกำรกระแสเงนิสด

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ส�ำหรบัรอบระยะเวลำต้ังแต่
วนัท่ี 19 สิงหำคม 2562 ถึง 31 ธนัวำคม 2562

Standard International Holdings, LLC

กระแสเงนิสดจำกกิจกำรด�ำเนินงำน (38)

กระแสเงนิสดจำกกิจกำรลงทุน (324)

กระแสเงนิสดจำกกิจกำรจดัหำงำน                                                                        322

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ                                                                       (40)

 (1) กำรจดัต้ังบรษัิทย่อยแหง่ใหม่ท่ีถือหุน้โดยบรษัิทฯ

   ในระหว่ำงปีปจัจุบนัท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ  มมีติอนมุติัใหบ้รษัิทฯ จดัต้ังบรษัิทยอ่ยแหง่ใหมใ่นประเทศไทย  
   เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำรอสังหำรมิทรพัย์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

บรษัิท วันท่ีจดทะเบียน
จดัต้ังบรษัิท

ทุนจด
ทะเบียน

ทุนเรยีก
ช�ำระแล้ว

สัดส่วน
กำรถือหุน้

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (รอ้ยละ)

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ไฟฟ ์จ�ำกัด 9 มกรำคม 2562 50 12.5 100

บรษัิท สิรพัิฒน์ ซิกซ์ จ�ำกัด 17 มิถุนำยน 2562 50 12.5 100

บรษัิท สิรพัิฒน์ เซเว่น จ�ำกัด 16 ธนัวำคม 2562 1 1.0 100

  (2) กำรลงทุนเพ่ิมในบรษัิทย่อย

   ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงทุนเพ่ิมในบริษัท Sansiri (US), Inc. (บริษัทย่อย) เป็นจ�ำนวนเงินรวม  
   70.24 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั และ 10 ล้ำนปอนด์สเตอรลิ์ง หรอืคิดเป็นจ�ำนวนเงนิ 2,618 ล้ำนบำท 

  (3) กำรขำยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย

   เมื่อวันท่ี 20 พฤษภำคม 2562 บรษัิทฯ ได้ขำยหุน้สำมญัท้ังหมดในบรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ำกัด (บรษัิทยอ่ย) ใหแ้ก่ 
   บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ำกัด (บรษัิทย่อย) ในรำคำ 12.5 ล้ำนบำท จงึท�ำใหบ้รษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ำกัด  
   เปล่ียนสถำนะจำกบรษัิทย่อยทำงตรงเป็นบรษัิทย่อยทำงอ้อม

   ต่อมำวันท่ี 26 พฤศจกิำยน 2562 ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุน้ของบรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ำกัดได้อนุมัติกำรเพ่ิม 
   ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 227.5 ล้ำนบำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 50 ล้ำนบำท เป็น 277.5 ล้ำนบำท โดยกำรออก 
   หุน้สำมัญใหม่จ�ำนวน 2,275,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำทและเรียกช�ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนดังกล่ำวเต็มจ�ำนวน 
   ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันท่ี 27 พฤศจกิำยน 2562

   ต่อมำเมื่อวันท่ี 16 ธนัวำคม 2562 บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ำกัด (บรษัิทย่อย) ได้ท�ำสัญญำขำยหุน้ 
   ท้ังจ�ำนวนให้กับบุคคลและบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยมีรำคำขำยตำมสัญญำเป็นจ�ำนวนเงิน  
   700 ล้ำนบำท ผลจำกกำรขำยหุน้ดังกล่ำว ท�ำใหก้ลุม่บรษัิทสูญเสียอ�ำนำจกำรควบคมุในบรษัิท สิรพัิฒน ์โฟร ์จ�ำกัด  
   (บรษัิทยอ่ยทำงอ้อม) กลุม่บรษัิทจงึตัดสินทรพัยสุ์ทธขิองบรษัิทดังกล่ำวออกจำกงบกำรเงนิรวมของกลุม่บรษัิท 
   และรบัรูส่้วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำจำกกำรขำยและสินทรพัยสุ์ทธขิองบรษัิทยอ่ยทำงอ้อมดังกล่ำวเปน็ก�ำไรจำกกำร 
   ขำยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อยเป็นจ�ำนวนเงนิ 423 ล้ำนบำท ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�ำหรบัปี 2562 
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  มูลค่ำตำมบัญชขีองสินทรพัย์สุทธขิองบรษัิท สิรพัิฒน์ โฟร ์จ�ำกัด ณ วันท่ีขำยเงนิลงทุนมีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

มูลค่ำตำมบัญชสุีทธิ

สินทรพัย์

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 277,230

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน                                       1,729,564

รวมสินทรพัย์                                      2,006,794

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 273,327

หนี้สินไม่หมุนเวียน                                       1,456,237

รวมหนี้สิน                                       1,729,564

รวมสินทรพัย์สุทธิ                                          277,230

เงนิรบัจำกกำรขำย 420,000

ลูกหนี้จำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย                                        280,000

ก�ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย                                          422,770

เงนิรบัจำกกำรขำย 420,000

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดของบรษัิทย่อยท่ีถูกขำย                                        (277,230)

เงนิสดรบัสุทธจิำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย                                           142,770

  โดยในเดือนธนัวำคม 2562 บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ำกัด ได้รบัช�ำระค่ำหุน้ส่วนแรกแล้วเป็นจ�ำนวนเงนิ  
  420 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่ำตำมสัญญำซื้อขำย) และโอนหุน้ส่วนแรกจ�ำนวน 1,665,000 หุน้ 
  ใหแ้ก่ผู้ซื้อ ส�ำหรับส่วนท่ีเหลืออีกจ�ำนวนเงิน 280 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่ำตำมสัญญำซื้อขำย)  
  จะจำ่ยช�ำระและโอนหุน้จ�ำนวน 1,110,000 หุน้ภำยในเดือนมถินุำยน 2563 ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยอดคงเหลือ 
  ดังกล่ำวแสดงเป็น “ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย” ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

 (4) กำรเลิกกิจกำรของบรษัิทย่อย

  เมื่อวันท่ี 24 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรเลิกกิจกำรในบริษัท คิวอีดับเบิ้ลยู  
  (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (บรษัิทย่อยทำงอ้อม)

  เมื่อวันท่ี 23 กันยำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรเลิกกิจกำรในบริษัท ศูนย์บุคลำกร 
  สำธติพัฒนำ จ�ำกัด
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 (5)  กำรลงทุนเพ่ิมใน Standard International Holdings, LLC และบรษัิทย่อย และกำรเปล่ียนสถำนะเงนิลงทุน

  เมื่อวันท่ี 19 สิงหำคม 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษัทย่อย) ได้ท�ำสัญญำซื้อหุน้สำมัญเพ่ิมเติมจำกผู้ถือหุน้เดิม  
  ใน Standard International Holdings, LLC และบริษัทย่อย (บริษัทร่วม) โดยมูลค่ำกำรลงทุนท้ังหมดคิดเป็น 
  เงนิประมำณ 40.46 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 1,251 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 22 ของ 
  หุน้ท้ังหมด ตำมท่ีได้รบัอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เมื่อวันท่ี 14 สิงหำคม 2562

  กำรซื้อหุน้สำมัญในสัญญำดังกล่ำวท�ำใหสั้ดส่วนกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษัทเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 38 เป็นร้อยละ60  
  ของหุน้ท่ีออกจ�ำหน่ำยท้ังหมด และกลุ่มบรษัิทได้รบัสิทธแิต่งต้ังกรรมกำร และ/หรอื ผู้บรหิำรส�ำคัญในบรษัิทดังกล่ำว 
  เพ่ิมเติมอีกจ�ำนวน 1 ท่ำน ฝ่ำยบรหิำรได้พิจำรณำแล้วว่ำเหตกุำรณ์ดังกล่ำวมผีลท�ำใหบ้รษัิทฯ (ผำ่น Sansiri (US), Inc.  
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) มีอ�ำนำจควบคุมใน Standard International Holdings, LLC และบริษัทย่อย กลุ่มบริษัท 
  จงึเปล่ียนสถำนะเงนิลงทุนในบรษัิทดังกล่ำวจำกเงนิลงทุนในบรษัิทรว่มเป็นเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 

  มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำจำก Standard International Holdings, LLC และ 
  บรษัิทย่อย  ณ วันท่ีซื้อมีรำยละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบำท)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 364,963

ลูกหนี้กำรค้ำ 209,969

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 10,148

เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 225,796

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 31,160

สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 1,330,141

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,507

เจำ้หนี้กำรค้ำ (348,526)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

 ค่ำใชจ้ำ่ยค้ำงจำ่ย (87,009)

 อ่ืน ๆ (1,402)

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม                  (35,219)

สินทรพัย์สุทธขิอง Standard International Holdings, LLC และบรษัิทย่อย 1,712,528

สัดส่วนกำรลงทุน (รอ้ยละ) 60

สินทรพัย์สุทธใินสัดส่วนกำรลงทุนของบรษัิทย่อย 1,024,439

บวก: ต้นทุนซื้อเงนิลงทุนท่ีสูงกว่ำประมำณกำรส่วนได้เสียในมูลค่ำสินทรพัย์สุทธิ
         ของบรษัิทย่อยรอจดัสรร                2,048,711
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(หน่วย: พันบำท)

รวม 3,073,150

หกั: มูลค่ำทำงบัญชตีำมวิธส่ีวนได้เสียของเงนิลงทุนใน
       Standard International Holdings, LLC และบรษัิทย่อย ณ วันท่ีลงทุนเพ่ิม              (1,821,779)

เงนิสดจำ่ยเพ่ือซื้อเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 1,251,371

หกั: เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดของบรษัิทย่อย               (364,963)

เงนิสดจำ่ยสุทธเิพ่ือซื้อเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย                 886,408

รำคำท่ีตกลงซื้อเงนิลงทุนส่วนเพ่ิม 1,251,371

มูลค่ำทำงบัญชตีำมวิธส่ีวนได้เสียของเงนิลงทุนใน Standard International Holdings, LLC 
และบรษัิทย่อย ณ วันท่ีลงทุนเพ่ิม 1,821,779

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุมของบรษัิทย่อย (รอ้ยละ 40) 688,089

มูลค่ำทำงบัญชขีองสินทรพัย์สุทธท่ีิได้มำ              (1,712,528)

ต้นทุนซื้อธุรกิจท่ีสูงกว่ำประมำณกำรส่วนได้เสียในมูลค่ำสินทรพัย์สุทธขิองบรษัิทย่อย
รอจดัสรร ณ วันท่ีซื้อ 2,048,711

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ                 (30,487)

ต้นทุนซื้อธุรกิจท่ีสูงกว่ำประมำณกำรส่วนได้เสียในมูลค่ำสินทรพัย์สุทธขิองบรษัิทย่อยรอจดัสรร
ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562               2,018,224

  ในปัจจุบัน บริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรเพ่ือจัดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและ 
  หน้ีสินท่ีรับมำ ณ วันซื้อกิจกำร เพ่ือปันส่วนต้นทุนกำรซื้อธุรกิจใหแ้ก่รำยกำรดังกล่ำว ซึ่งบริษัทฯ จะด�ำเนินกำร 
  ใหแ้ล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันท่ีซื้อกิจกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
  ฉบับท่ี 3 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง กำรรวมธุรกิจ โดยในระหว่ำงชว่งเวลำในกำรวัดมูลค่ำนี้ หำกบรษัิทย่อยได้รบัข้อมูล 
  เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วันท่ีซื้อ บริษัทย่อยจะท�ำกำรปรับปรุง 
  ประมำณกำรท่ีเคยรับรู้ไว้ เพ่ือสะท้อนข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดล้อมท่ีมีอยู ่ 
  ณ วันซื้อกิจกำร โดย ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทย่อยบันทึกผลแตกต่ำงระหว่ำงเงนิสดจำ่ยเพ่ือซื้อเงนิลงทุน 
  ในบริษัทย่อยกับประมำณกำรส่วนได้เสียในมูลค่ำสินทรัพย์สุทธขิองบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจกำรจ�ำนวนประมำณ  
  2,018.22 ล้ำนบำท ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษัิทฯ ภำยใต้หวัข้อ “ต้นทุนซื้อธุรกิจท่ีสูงกว่ำประมำณกำร 
  ส่วนได้เสียในมูลค่ำสินทรพัย์สุทธขิองบรษัิทย่อยรอจดัสรร”
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15. เงนิลงทุนในกำรรว่มค้ำ

 15.1 รำยละเอียดของเงนิลงทุนในกำรรว่มค้ำ

  เงนิลงทุนในกำรรว่มค้ำซึ่งเป็นเงนิลงทุนในกิจกำรท่ีบรษัิทฯ และบรษัิทอ่ืนควบคุมรว่มกันมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

กิจกำรรว่มค้ำ ลักษณะธุรกิจ

งบกำรเงนิรวม

สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธส่ีวนได้เสีย

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

บรษัิทฯ และบรษัิท ยูซิต้ี จ�ำกัด 
(มหำชน) ควบคุมรว่มกัน

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง วัน จ�ำกัด 

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 5,000 50,000 19,404 33,770

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ทู จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ทร ีจ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 38,921 52,728

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง โฟร ์จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ไฟฟ ์จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000 -(1) -(1)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ซิกซ์ จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง เซเว่น จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 5,000 50,000 34,116 109,841

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง เอท จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 5,000 50,000 15,615 85,396

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ไนน์ จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 5,000 50,000 31,446 158,315

บรษัิท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 76,882 76,882 -(1) -(1)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 16,257 -(1)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ทเวลฟ ์จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 62,475 -(1)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิ             
โฮลด้ิง เธอรที์น จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 55,951 55,951 38,153 58,521

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง โฟรที์น จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 99,878 -(1)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1)
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(หน่วย: พันบำท)

กิจกำรรว่มค้ำ ลักษณะธุรกิจ

งบกำรเงนิรวม

สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธส่ีวนได้เสีย

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง เซเว่นทีน จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 38,244 44,103

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง เอททีน จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000 17,229 20,080

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1)

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ทเวนที จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 21,772 43,033

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ทเวนที วัน จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) 14,135

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000 12,799 31,079

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิ                     
โฮลด้ิง ทเวนที ทร ีจ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000 10,200 22,118

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ทเวนที โฟร ์จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000 12,036 18,507

บรษัิท บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ ์จ�ำกัด

พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000 7,532 17,686

บรษัิท สิรพัิฒน์ ทร ีจ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000 157 16,668

บรษัิทฯ และ Tokyu 
Corporation ควบคมุรว่มกัน

บรษัิท สิร ิทีเค วัน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 70 70 7,000 7,000 84,457 -(1)

บรษัิท สิร ิทีเค ทู จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1)

บรษัิท สิร ิทีเค ทร ีจ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1)

บรษัิท สิร ิทีเค โฟร ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 70 70   35,000   35,000             -(1)             -(1)

รวม  1,114,833 1,294,833   560,691   725,980

 (1) เงนิลงทุนภำยใต้วิธส่ีวนได้เสียซึ่งอยู่ภำยใต้ “ส�ำรองรำยกำรภำยใต้วิธส่ีวนได้เสียของเงนิลงทุนในกำรรว่มค้ำ”
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  เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำภำยใต้วิธส่ีวนได้เสียซึ่งอยู่ภำยใต้ “ส�ำรองรำยกำรภำยใต้วิธส่ีวนได้เสียของเงนิลงทุนใน 
  กำรรว่มค้ำ” มีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี

 (หน่วย: พันบำท)

กิจกำรรว่มค้ำ
งบกำรเงนิรวม

2562 2561

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทู จ�ำกัด 189,530 173,907

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟร ์จ�ำกัด 389,910 311,021

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไฟฟ ์จ�ำกัด 51,899 45,641

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ จ�ำกัด 55,914 89,895

บรษัิท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด 63,985 21,296

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ�ำกัด - 49,002

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวลฟ ์จ�ำกัด - 136,594

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟรที์น จ�ำกัด - 72

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ำกัด 42,234 11,272

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด 110,485 61,264

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ทีน จ�ำกัด 32,246 9,462

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที วัน จ�ำกัด 21,827 -

บรษัิท สิร ิทีเค วัน จ�ำกัด - 106,220

บรษัิท สิร ิทีเค ทู จ�ำกัด 125,257 110,629

บรษัิท สิร ิทีเค ทร ีจ�ำกัด 3,124 25,949

บรษัิท สิร ิทีเค โฟร ์จ�ำกัด                        77,057                        78,791

รวม                   1,163,468                    1,231,015

  บริษัทฯ แสดงมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำภำยใต้วิธีส่วนได้เสียส่วนท่ีมีมูลค่ำติดลบ ซึ่งเกิดจำกกำรตัดก�ำไร 
  จำกรำยกำรระหว่ำงกันตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทฯ ในกำรร่วมค้ำภำยใต้หวัข้อ “ส�ำรองรำยกำรภำยใต้วิธ ี
  ส่วนได้เสียของเงนิลงทนุในกำรรว่มค้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม มูลค่ำเงนิลงทนุท่ีติดลบเกิดจำกกำรตัดรำยกำร 
  ก�ำไรจำกรำยกำรระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ของบรษัิทในกำรรว่มค้ำแต่ละรำย
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(หน่วย: พันบำท)

กิจกำรรว่มค้ำ ลักษณะธุรกิจ

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน/มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธรีำคำทุน - สุทธิ

2562 2561 2562 2561

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

บรษัิทฯ  และบรษัิท ยูซต้ีิ จ�ำกัด (มหำชน) ควบคมุรว่มกัน

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง วัน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 5,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทู จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทร ีจ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟร ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไฟฟ ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่น จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 5,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอท จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 5,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 5,000 50,000

บรษัิท นูโวไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 76,882 76,882

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวลฟ ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เธอรที์น จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 55,951 55,951

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟรที์น จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่นทีน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอททีน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ทีน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที วัน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทู จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 50,000 50,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทร ีจ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที โฟร ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000

บรษัิท สิรพัิฒน์ ทร ีจ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 50 50 25,000 25,000
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(หน่วย: พันบำท)

กิจกำรรว่มค้ำ ลักษณะธุรกิจ

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน/มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธรีำคำทุน - สุทธิ

2562 2561 2562 2561

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

บรษัิทฯ และ Tokyu Corporation ควบคุมรว่มกัน

บรษัิท สิร ิทีเค วัน จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 70 70 7,000 7,000

บรษัิท สิร ิทีเค ทู จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 70 70 35,000 35,000

บรษัิท สิร ิทีเค ทร ีจ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 70 70 35,000 35,000

บรษัิท สิร ิทีเค โฟร ์จ�ำกัด พัฒนำอสังหำรมิทรพัย์ 70 70     35,000     35,000

รวม  1,114,833 1,294,833

 15.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

  ในระหว่ำงปี บรษัิทฯ รบัรูส่้วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็จำกกำรลงทุนในกำรรว่มค้ำในงบกำรเงนิรวมดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

กำรรว่มค้ำ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) 
จำกเงนิลงทุนในกำรรว่มค้ำ

ในระหว่ำงปี

ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อ่ืนจำกเงนิลงทุน
ในกำรรว่มค้ำในระหว่ำงปี

เงนิปันผลรบั

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บรษัิทฯ และบรษัิท ยู ซต้ีิ จ�ำกัด (มหำชน) ควบคมุรว่มกัน

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง วัน จ�ำกัด 30,635 127,076 - - - 270,000

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทู จ�ำกัด (15,464) (9,443) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทร ีจ�ำกัด (8,673) (17,126) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟร ์จ�ำกัด 79,503 (11,145) - - 100,000 -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไฟฟ ์จ�ำกัด (6,259) (5,235) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ จ�ำกัด (5,717) 84,840 - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่น จ�ำกัด 105,571 135,002 - - 95,000 -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอท จ�ำกัด 56,658 160,881 - - 65,000 -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ จ�ำกัด 49,360 209,694 - - 120,000 -

บรษัิท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จ�ำกัด (28,806) (31,624) - - - -
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(หน่วย: พันบำท)

กำรรว่มค้ำ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) 
จำกเงนิลงทุนในกำรรว่มค้ำ

ในระหว่ำงปี

ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อ่ืนจำกเงนิลงทุน
ในกำรรว่มค้ำในระหว่ำงปี

เงนิปันผลรบั

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ�ำกัด 162,432 (13,000) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวลฟ ์จ�ำกัด 307,256 (8,857) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เธอรที์น จ�ำกัด (5,206) (168) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง โฟรที์น จ�ำกัด 104,665 (11,419) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ฟฟิทีน จ�ำกัด (30,829) (188) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ�ำกัด 10,693 (2,626) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เซเว่นทีน จ�ำกัด (5,859) (5,670) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอททีน จ�ำกัด (2,851) (4,066) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ไนน์ทีน จ�ำกัด (17,003) (19,722) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที จ�ำกัด (16,255) (3,640) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที วัน จ�ำกัด (35,961) (23,948) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทู จ�ำกัด (8,146) (16,203) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ทร ีจ�ำกัด (6,887) (2,179) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที โฟร ์จ�ำกัด (5,913) (5,651) - - - -

บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ ์จ�ำกัด (10,154) (6,355) - - - -

บรษัิท สิรพัิฒน์ ทร ีจ�ำกัด (12,647) (6,382) - - - -

บรษัิทฯ และ Tokyu Corporation ควบคุมรว่มกัน

บรษัิท สิร ิทีเค วัน จ�ำกัด 193,126 918 - - - -

บรษัิท สิร ิทีเค ทู จ�ำกัด (9,927) (47,095) - - - -

บรษัิท สิร ิทีเค ทร ีจ�ำกัด 18,812 (20,712) - - - -

บรษัิท สิร ิทีเค โฟร ์จ�ำกัด         (4,731)        (2,364)                   -                   -                   -                   -

รวม       881,423      443,593                   -                   -     380,000     270,000
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 15.3 ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของกำรรว่มค้ำท่ีมีสำระส�ำคัญ

  สรุปรำยกำรทำงกำรเงนิ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง วัน 
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง โฟร ์
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง ซกิซ ์
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง เซเว่น 
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง เอท 
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง ไนน ์
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง อีเลฟเว่น 
จ�ำกัด

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

เงนิสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 67    257 137 22 138 56 77 192 61 278  79  329 273 12

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน - 2 1,094 3,810 1,484 2,336 - 590 - 456  3  645 2,021 2,598

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 4 5 8 30 29 6 - 4 - 1  1  4 14 36

เงนิกู้ยืมระยะยำวจำก
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน - - (384) (58) (486) (85) - (392) - (360)  -    (428) (1,148)

 
(816)

เงนิกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงนิ - - - (2,092) - - - - - -  -    -   (462) (1,029)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน      (32)     (172)    (527) (1,690)  (1,139)  (2,211)        (9)    (144)      (29)      (111)       (21)    (199)   (498)   (805)

สินทรพัย์ - สุทธิ 39 92 328 (22) 26 102 68 250 32 264 63 351 200 (4)

สัดส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของ
กิจกำรในสินทรพัย์ - สุทธิ 19 46 164 (11) 13 51 34 125 16 132 31 175 100 (2)

กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน           -       (12)    (554)   (300)      (69)     (141)           -       (15)           -      (47)           -       (17)      (84)      (47)

มูลค่ำตำมบัญชส่ีวนได้เสีย
ของกิจกำรในกิจกำรรว่มค้ำ         19        34   (390)     (311)      (56)     (90)        34       110         16        85         31       158         16      (49)

  สรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็
(หน่วย: ล้ำนบำท)

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง วัน
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง โฟร ์
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง ซกิซ ์
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง เซเว่น 
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง เอท 
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง ไนน ์
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง อีเลฟเว่น 
จ�ำกัด

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รำยได้ 48 1,830 4,795 1 943 1,518 799 1,549 508 2,345  858  2,174 1,801 1

ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ - (8) (38) - (22) 136 (4) (7) (3) (16)  (4)  (10) (8) -

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ (9) (43) (140) - 23 (14) (24) (66) (15) (89)  (11)  (104) (52) 9

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรบัปี 36 169 550 (27) (76) 50 98 257 (13) 327  42  413 204 (34)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน - - - - - - - - - -  -    -   - -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม 36 169 550 (27) (76) 50 98 257 (13) 327  42  413 204 (34)
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  สรุปรำยกำรทำงกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง ทเวลฟ ์
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง โฟรที์น 
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง ซกิซที์น 
จ�ำกัด

บรษัิท 
สิร ิทีเค วัน จ�ำกัด

บรษัิท 
สิร ิทีเค ทู จ�ำกัด

บรษัิท 
สิร ิทีเค ทร ีจ�ำกัด

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 290 31  63  39  232  104 89 83 59 239 79 51

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 2,156 3,059  619  881 2,808  2,156 448 1,162 1,682 1,135 880 660

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน - 24  695  939  35  28 2 28 20 45 3 1

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน (1,026) (1,462) (282) (102) (534) (884) (271) (314) (188) (437) (269) (322)

เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (195) (1,150)  (39)  (527) (1,299) (958) - (575) - (497) - (221)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน   (860)   (500)    (846)  (1,207)  (1,262)    (462)    (130)    (484) (1,604)    (502)   (660)    (150)

สินทรพัย์ - สุทธิ 365 2 210 23 (20) (16) 138 (100) (31) (17) 33 19

สัดส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ) 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำร
ในสินทรพัย์ - สุทธิ 183 1 105 11 (10) (8) 96 (70) (22) (12) 23 13

กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน    (120)     (138)        (5)       (12)    (100)      (53)       (12)      (36)    (103)      (99)      (26)      (39)

มูลค่ำตำมบัญชส่ีวนได้เสีย
ของกิจกำรในกิจกำรรว่มค้ำ         62     (137)      100         (1)     (110)       (61)        84    (106)     (125)      (111)        (3)      (26)

  สรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ (ต่อ)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง ทเวลฟ ์
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง โฟรที์น 
จ�ำกัด

บรษัิท บีทีเอส 
แสนสิริ

โฮลด้ิง ซกิซที์น 
จ�ำกัด

บรษัิท สิร ิทีเค วัน 
จ�ำกัด

บรษัิท สิร ิทีเค ท ู
จ�ำกัด

บรษัิท สิร ิทีเค ทร ี
จ�ำกัด

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รำยได้ 2,889 1  1,174  2  466  15 1,503 1 1 3 317 -

ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ (10) -  (9)  -    (8)  (7) (10) - - - - -

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ (91) 5  (47)  8  2  1 (47) 28 (2) 44 4 (7)

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรบัปี 363 (20)  187  (33)  (9)  (7) 176 23 (11) (44) 13 (28)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน - -  -    -    -    - - - - - - -

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม 363 (20)  187  (33)  (9)  (7) 176 23 (11) (44) 13 (28)
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 15.4 ข้อมูลส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ในกำรรว่มค้ำอ่ืน ๆ (ไม่รวมกำรรว่มค้ำในหมำยเหตุ 15.3)

(หน่วย: พันบำท)

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม

2562 2561

ขำดทุนส�ำหรบัปี (433,968) (589,606)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน - -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม (433,968) (589,606)

16. เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 

 16.1 รำยละเอียดของบรษัิทรว่ม 

(หน่วย: พันบำท)

บรษัิท ลักษณะ
ธุรกิจ

จดัต้ังขึ้น
ในประเทศ

งบกำรเงนิรวม

สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธส่ีวนได้เสีย ค่ำเผื่อด้อยค่ำ

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธี

ส่วนได้เสีย-สุทธิ

2562 2561 2562 2561  2562 2561  2562 2561  2562 2561

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

ถือหุน้ผำ่น Sansiri US),
Inc.

Standard International 
Holdings, LLC และ
บรษัิทยอ่ย

ลงทนุใน  
บรษัิทอ่ืน

สหรฐัอเมรกิำ - - - - - - - - - -

Standard 
International,            
LLC และบรษัิทยอ่ย 

บรหิำร
กิจกำร
โรงแรม

สหรฐัอเมรกิำ - 22 - 986,760 - 830,468 - - - 830,468

One Night, LLC บรกิำรจอง
หอ้งพักใน
โรงแรมผำ่น
แอปพลิเคชนั

สหรฐัอเมรกิำ 64 - 225,796 - 198,134 - - - 198,134 -

ถือหุน้ผำ่นบรษัิท
สิร ิเวนเจอรส์ จ�ำกัด

บรษัิท แอพพี 
คอรป์อเรชัน่        
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

พัฒนำ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ไทย - 25 - 10,000 - 10,000 - - - 10,000

บรษัิท ออนเนียนแชค 
จ�ำกัด 

พัฒนำ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ไทย 20 20   10,000   10,000      9,040   10,000    (7,840)                -       1,200   10,000

รวม  235,796 1,006,760   207,174 850,468    (7,840)                -   199,334 850,468

  ในระหว่ำงปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจ�ำนวน  
  7.8 ล้ำนบำท ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�ำหรบัปี 2562 (2561: ไม่มี)
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  Standard International Holding, LLC. / Standard International, LLC. 

  เมื่ อวันท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำซื้อหุ้นสำมัญใน Standard International, LLC  
  (“The Standard”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยมูลค่ำกำรลงทุนใน 
  กำรเข้ำซื้อหุน้คิดเป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 58 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั หรอืคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 35.09 ของหุน้ท้ังหมด  
  ซึ่งจะทยอยลงทุนเป็นครำว ๆ จนครบมูลค่ำกำรลงทุน ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งกลุ่มบรษัิทฯ มีสิทธใินกำรแต่งต้ัง 
  กรรมกำร 4 คน จำกจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด 7 คน

  ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษัทย่อย) ได้เข้ำซื้อหุน้เพ่ิมทุนเพ่ิมเติมใน Standard  
  International, LLC เป็นจ�ำนวนเงนิท้ังส้ิน 6.94 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั หรอืประมำณ 219.71 ล้ำนบำท

  ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษัทย่อย) ได้เข้ำซื้อหุน้เพ่ิมทุนเพ่ิมเติมใน Standard  
  International, LLC เป็นจ�ำนวนเงนิท้ังส้ิน 25.58 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั หรอืประมำณ 829.23 ล้ำนบำท

  เมื่อวันท่ี 31 พฤษภำคม 2562 บรษัิทฯ (โดยผ่ำน Sansiri (US), Inc. ซึ่งเป็นบรษัิทย่อย) ได้ปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ 
  ใน Standard International, LLC (บริษัทร่วมทำงอ้อม) เพ่ือประโยชน์ในกำรจดักลุ่มธุรกิจใหม้ีควำมชดัเจนและ 
  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร โดย Sansiri (US), Inc. และผู้ถือหุน้เดิมรำยอ่ืนทุกรำยของ Standard  
  International, LLC จะท�ำกำรโอนหุน้ท้ังหมดท่ีแต่ละรำยถืออยู่ใน Standard International, LLC มำอยู่ภำยใต้ 
  กำรถือหุน้ของบรษัิทท่ีจดัต้ังขึ้นใหมท่ี่ชื่อว่ำ Standard International Holdings, LLC (“Holding Co.”) ตำมสัดส่วน 
  กำรถือหุน้เดิม และ Holding Co. จะเข้ำมำถือหุน้ท้ังหมดรอ้ยละ 100 ใน Standard International, LLC

  ท้ังน้ี สัดส่วนกำรถือหุน้ของ Sansiri (US), Inc. และผู้ถือหุน้เดิมใน Standard International Holdings, LLC  
  ยังคงเป็นสัดส่วนเดิมกับท่ีเคยถือหุน้ใน Standard International, LLC

  ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษัทย่อย) ได้เข้ำซื้อหุน้เพ่ิมทุนเพ่ิมเติมใน Standard  
  International Holdings, LLC เป็นจ�ำนวนเงินรวม 3.98 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 124.50 ล้ำนบำท  
  ซึ่งภำยหลังกำรซื้อหุน้เพ่ิมเติมดังกล่ำว ท�ำใหบ้รษัิทยอ่ยมมูีลค่ำกำรลงทนุใน Standard International Holdings, LLC  
  รวมเป็นจ�ำนวนเงนิท้ังส้ิน 66.90 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 2,175.74 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38  
  ของหุน้ท้ังหมด

  ต่อมำเมื่อวันท่ี 19 สิงหำคม 2562 Sansiri (US), Inc. (บรษัิทย่อย) ได้ท�ำสัญญำซื้อหุน้สำมัญเพ่ิมเติมจำกผู้ถือหุน้ 
  เดิมใน Standard International Holdings, LLC โดยมูลค่ำกำรลงทุนเพ่ิมเติมท้ังหมดคิดเป็นเงินประมำณ  
  40.46 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 1,251.37 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของหุน้ท้ังหมด ตำมท่ี 
  ได้รบัอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เมื่อวันท่ี 14 สิงหำคม 2562

  กำรซื้อหุน้สำมัญในสัญญำดังกล่ำวท�ำใหสั้ดส่วนกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษัทเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 60  
  ของหุน้ท่ีออกจ�ำหน่ำยท้ังหมด และกลุ่มบรษัิทได้สิทธแิต่งต้ังกรรมกำร และ/หรอื ผู้บรหิำรส�ำคัญในบรษัิทดังกล่ำว 
  เพ่ิมเติมอีกจ�ำนวน 1 ท่ำน ฝ่ำยบรหิำรได้พิจำรณำแล้วว่ำเหตกุำรณ์ดังกล่ำว มผีลท�ำใหบ้รษัิทฯ (ผำ่น Sansiri (US), Inc.  
  ซึ่งเปน็บรษัิทยอ่ย) มอี�ำนำจควบคมุใน Standard International Holdings, LLC  กลุม่บรษัิทจงึเปล่ียนสถำนะเงนิลงทนุ 
  ในบรษัิทดังกล่ำวจำกเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มเป็นเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย ตำมรำยละเอียดท่ีได้กล่ำวไว้ในหมำยเหต ุ14

  The Standard ประกอบธุรกิจบรหิำรกิจกำรโรงแรมในรูปแบบ Management Contract และ Franchise ภำยใต้ 
  แบรนด์ “The Standard” และ “Bunkhouse” ธุรกิจรับบริหำรกิจกำรร้ำนอำหำรและธุรกิจด้ำนกำรจองหอ้งพัก  
  The Standard Hotel และ Boutique Hotels อ่ืน ๆ โดยใชแ้อปพลิเคชนัท่ี ชื่อว่ำ “One night”

  One Night, LLC เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัต้ังในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยเป็นบริษัทร่วมทำงอ้อมของบริษัทฯ  
  ซึ่งอยู่ภำยใต้กลุ่มบริษัท Standard International Holdings, LLC บริษัทด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรจองห้องพัก 
  ในโรงแรมผ่ำนแอปพลิเคชนัท่ีชื่อว่ำ “One night” กลุ่มบรษัิท Standard International Holdings, LLC ถือหุน้ใน  
  One Night, LLC คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 64 แต่กลุ่มบรษัิทมีตัวแทนในคณะกรรมกำรบรษัิทเพียง 2 จำก 5 ท่ำน 
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  และไม่มีตัวแทนจำกบริษัทเป็นผู้บริหำรส�ำคัญในบริษัทดังกล่ำว ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทมีอิทธิพล 
  อย่ำงมีสำระส�ำคัญ แต่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมในบรษัิทดังกล่ำว จงึจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม

  บรษัิท แอพพี คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด

  เมื่อวันท่ี 2 พฤศจกิำยน 2562 บรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ำกัด (บรษัิทย่อย)ได้ท�ำข้อตกลงกับบรษัิท แอพพี คอรป์อเรชั่น  
  (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพ่ือแลกเปล่ียนหุน้ท่ีบรษัิทยอ่ยถืออยูใ่น บรษัิท แอพพี คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน  
  39,000 หุน้หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 13 กับชดุส�ำเนำของรหสัต้นฉบบัของซอฟต์แวร ์(Source Code) ของบรษัิทดังกล่ำว  
  ท�ำใหสั้ดส่วนของบรษัิทย่อยลดลงจำกรอ้ยละ 25 เหลือรอ้ยละ 12 และบรษัิทย่อยได้ถอดถอนกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ 
  ในบรษัิทดังกล่ำวโดยมจี�ำนวนลดลงตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ฝ่ำยบรหิำรของบรษัิทยอ่ยได้พิจำรณำแล้วว่ำกลุ่มบรษัิท 
  ไม่มีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส�ำคัญในบริษัทดังกล่ำวอีกต่อไป จึงจัดประเภทรำยกำรใหม่จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
  เป็นเงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน

 16.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

  ในระหว่ำงปี กลุ่มบรษัิทรบัรูส่้วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในบรษัิทรว่มในงบกำรเงนิรวม ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

บรษัิทรว่ม

งบกำรเงนิรวม

ส่วนแบ่งขำดทุนจำก
เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม

ในระหว่ำงปี

ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็
อ่ืนจำกเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม

ในระหว่ำงปี

2562 2561 2562 2561

ถือหุน้ผ่ำน Sansiri (US), Inc.

Standard International Holdings, LLC และ
บรษัิทย่อย

(66) - - -

Standard International, LLC และบรษัิทย่อย - (139) - -

One Night, LLC (24) - - -

ถือหุน้ผ่ำนบรษัิท สิร ิเวนเจอรส์ จ�ำกัด

บรษัิท แอพพี คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด - - - -

บรษัิท ออนเนียนแชค จ�ำกัด                      (1)                         -                         -                         -

รวม                    (91)                  (139)                         -                         -

  ในระหว่ำงปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษัิทย่อยไม่มีเงนิปันผลรบัท่ีได้รบัจำกบรษัิทรว่ม
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 16.3 ข้อมูลทำงกำรเงนิของบรษัิทรว่มท่ีมีสำระส�ำคัญ 

  สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงนิ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

Standard International,  LLC 
และบรษัิทย่อย

2561

สินทรพัย์หมุนเวียน 171

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 1,543

หนี้สินหมุนเวียน 674

หนี้สินไม่หมุนเวียน 226

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม                                                        34

สินทรพัย์ - สุทธิ 780

สัดส่วนเงนิลงทุน (รอ้ยละ)                                                      22%

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรพัย์ - สุทธิ 172

ผลต่ำงของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ท่ีระบุได้ 166

ค่ำควำมนิยม                                                      492

มูลค่ำตำมบัญชขีองส่วนได้เสียของกิจกำรในบรษัิทรว่ม                                                      830

  สรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

(หน่วย : ล้ำนบำท)

ส�ำหรบัรอบระยะเวลำต้ังแต่
วันท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึง
วันท่ี 19 สิงหำคม 2562

ส�ำหรบัปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561

Standard International             
Holdings, LLC และบรษัิทย่อย

Standard International, LLC 
และบรษัิทยอ่ย

รำยได้ 214 341

ขำดทุน (147) (536)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน - -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม (147) (536)
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 16.4 ข้อมูลสรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ในบรษัิทรว่มอ่ืน ๆ (ไม่รวมบรษัิทรว่มตำมหมำยเหตุ 16.3) 

(หน่วย: พันบำท)

ส�ำหรบัปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562

สรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็:

 ก�ำไร (ขำดทุน) (43,170)

 ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน -

 ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม (43,170)

17. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

เงนิลงทุนในบรษัิทอ่ืน

JustCo Holding (Oversea) Pte Ltd. 370.60 385.09 - -

Flying Jamon Ltd 219.75 219.75 219.75 219.75

Winkontent AG 109.79 109.79 109.79 109.79

Artsy, Inc. 30.15 32.45 - -

Huaxing Growth Capital III L.P. 41.13 41.13 - -

Techmatic Solution Pte. Ltd. 12.08 12.08 - -

Aspen Digital, Inc. 51.26 55.15 - -

บรษัิท แอพพี คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด 10.00 - - -

อ่ืน ๆ                 19.05                  0.33                  0.33                  0.33

รวม               863.81               855.77              329.87              329.87

หกั: ค่ำaเผื่อด้อยค่ำ

   Flying Jamon Ltd (12.50) - (12.50) -

   บรษัิท แอพพี คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด              (10.00)                         -                         -                         -

รวมค่ำเผื่อด้อยค่ำ              (22.50)                         -              (12.50)                         -

รวม - สุทธิ               841.31               855.77               317.37              329.87

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน กลุ่มบรษัิทบันทึกผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงนิลงทุนระยะยำวอ่ืนเป็นจ�ำนวน 22.5 ล้ำนบำท  
 ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�ำหรบัปี 2562 (2561: ไม่มี) (เฉพำะบรษัิทฯ: 12.5 ล้ำนบำท, 2561: ไม่มี)
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18. อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน

 มูลค่ำตำมบัญชขีองอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บ้ำน 
ใหเ้ชำ่

หอ้งชุดให้
เชำ่

ศูนย์กำรค้ำ
ใหเ้ชำ่ รวม บ้ำน 

ใหเ้ชำ่
หอ้งชุดให้

เชำ่  
ศูนย์กำรค้ำ

ใหเ้ชำ่ รวม

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562:

รำคำทุน 141.09 6.29 277.86 425.24 123.64 4.52 260.27 388.43

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (13.44) (0.46) (44.9) (58.8) (12.21) (0.14) (44.84) (57.19)

หกั: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ                 -                 -         (41.5)         (41.5)                 -                 -         (41.5)         (41.5)

มูลค่ำตำมบัญช ี- สุทธิ       127.65           5.83        191.46      324.94        111.43           4.38       173.93       289.74

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บ้ำนใหเ้ชำ่ หอ้งชุดใหเ้ชำ่ ศูนย์กำรค้ำ
ใหเ้ชำ่ รวม บ้ำนใหเ้ชำ่ ศูนย์กำรค้ำ

ใหเ้ชำ่ รวม

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561:

รำคำทุน 99.13 6.82 286.43 392.38 81.68 286.43 368.11

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3.10) (0.67) (38.31) (42.08) (2.25) (38.31) (40.56)

หกั: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ                    -                    -          (61.50)          (61.50)                    -          (61.50)          (61.50)

มูลค่ำตำมบัญช ี- สุทธิ           96.03               6.15          186.62         288.80            79.43          186.62         266.05
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชขีองอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุนส�ำหรบัปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

มูลค่ำตำมบัญชต้ีนปี 288.80 272.52 266.05 228.89

ซื้อสินทรพัย์ 57.14 86.02 39.55 86.02

โอนมำจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 7.66 - 7.66 -

โอนมำจำก (ไปเป็น) ต้นทุนกำรพัฒนำ
อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือขำย (4.17) (30.98) 0.41 (12.44)

จ�ำหน่ำยสินทรพัย์ - มูลค่ำสุทธติำมบัญชี (19.34) (1.26) (19.34) -

ค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรบัปี (25.14) (17.50) (24.59) (16.42)

โอนกลับขำดทนุจำกกำรลดลงของมูลค่ำ (บนัทึกเพ่ิม)                20.00             (20.00)                20.00             (20.00)

มูลค่ำตำมบัญชปีลำยปี              324.95              288.80              289.74              266.05

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุนรวมอยู่ในต้นทุนบรกิำรโครงกำรเพ่ือเชำ่

 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังน้ี

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

บ้ำนใหเ้ชำ่ 164.62 102.14 149.92 82.04

หอ้งชุดใหเ้ชำ่ 10.12 8.43 6.71 -

ศูนย์กำรค้ำใหเ้ชำ่               215.60               186.62               198.07               186.62

รวม              390.34               297.19              354.70              268.66

 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุนประเมินโดยฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษัิท มูลค่ำยุติธรรมของศูนย์กำรค้ำ 
 ให้เช่ำประเมินโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐำนหลักท่ีใช้ในกำรประเมินรำคำ 
 ดังกล่ำวประกอบด้วย อัตรำผลตอบแทน อัตรำพ้ืนท่ีว่ำงระยะยำว และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเชำ่ มูลค่ำยุติธรรม 
 ของหอ้งชุดใหเ้ชำ่และบ้ำนใหเ้ชำ่ประเมินโดยใชเ้กณฑ์รำคำตลำด

251



19. ท่ีดินรอกำรพัฒนำ

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ท่ีดินรอกำรพัฒนำ 18,131.19 13,379.62 15,548.96 10,479.11

หกั: ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร            (186.79)            (153.29)                         -                         -

สุทธิ         17,944.40         13,226.33         15,548.96           10,479.11

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ท่ีดินรอกำรพัฒนำของกลุ่มบรษัิทซึ่งมีมูลค่ำสุทธติำมบัญช ี13,560 ล้ำนบำท และ 
10,307 ล้ำนบำท ได้จดจ�ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำร (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 12,301 ล้ำนบำท และ  
8,529 ล้ำนบำท) 

20. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

    (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม

ท่ีดิน
อำคำรและ

ส่วน
ปรบัปรุง

เครื่อง
ตกแต่ง

และ
อุปกรณ์

ยำนพำหนะ
ส�ำนักงำน

ขำย
ชั่วครำว

งำน
ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง

รวม

รำคำทุน

ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 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�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (0.98) - - (3.99) (4.97)

โอนมำจำก(ไป)ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
เพ่ือขำย      (61.35)        28.05                -                -                -      (37.92)       (71.22)

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 342.44 2,011.24 1,387.63 89.04 5.30 59.53 3,895.18

ซื้อ - 15.55 72.95 7.88 - 846.60 942.98

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (12.31) (3.89) - - (16.20)

โอนเข้ำ (ออก) - 30.16 1.10 - - (31.26) -

โอนไปอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน - - - - - (7.66) (7.66)

เพ่ิมขึ้นจำกกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย - 28.42 29.50 - - - 57.92

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ                -       (0.45)       (0.49)                -                -                -       (0.94)

วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562      342.44  2,084.92   1,478.38       93.03          5.30       867.21   4,871.28
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    (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม

ท่ีดิน
อำคำรและ

ส่วน
ปรบัปรุง

เครื่อง
ตกแต่ง

และ
อุปกรณ์

ยำนพำหนะ
ส�ำนักงำน

ขำย
ชั่วครำว

งำน
ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง

รวม

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 - 675.48 826.79 26.61 5.28 - 1,534.16

ค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรบัปี - 91.03 101.49 11.55 0.02 - 204.09

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (0.47) - - - (0.47)

โอนไปต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือขำย                -       (0.20)                -                -                -                -       (0.20)

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 766.31 927.81 38.16 5.30 - 1,737.58

ค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรบัปี - 93.79 122.34 15.86 - - 231.99

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (12.31) (0.97) - - (13.28)

เพ่ิมขึ้นจำกกำรซื้อเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย - 7.40 19.36 - - - 26.76

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ                -        (0.13)       (0.32)                -                -                -       (0.45)

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562                -      867.37   1,056.88        53.05          5.30                - 1,982.60

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 5.84 155.32 - - - - 161.16

บันทึกเพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี                -         21.20                -                -                -                -         21.20

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 5.84 176.52 - - - - 182.36

บันทึกเพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี                -          7.00        36.13                -                -                -        43.13

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562          5.84      183.52        36.13                -                -                -      225.49

มูลค่ำสุทธทิำงบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561     336.60   1,068.41      459.82       50.88                -        59.53   1,975.24

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562     336.60  1,034.03     385.37        39.98                -       867.21   2,663.19

ค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรบัปี

2561 (76.37 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนบรกิำรอ่ืน 48.03 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิตวัสดุก่อสรำ้ง
และส่วนท่ีเหลืออยู่ในค่ำใชจ้ำ่ยบรหิำร)     204.09

2562 (118.79 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนโรงแรมและบรกิำรอ่ืน 71.17 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิตวัสดุก่อสรำ้ง
และส่วนท่ีเหลืออยู่ในค่ำใชจ้ำ่ยบรหิำร)      231.99
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ท่ีดิน
อำคำรและ

ส่วน
ปรบัปรุง

เครื่อง
ตกแต่ง

และ
อุปกรณ์

ยำนพำหนะ
งำน

ระหว่ำง
ก่อสรำ้ง

รวม

รำคำทุน

ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 152.82 688.97 859.41 52.30 - 1,753.50

ซื้อ - 4.46 180.97 30.27 59.11 274.81

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย                -                -        (0.41)                -                -        (0.41)

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561       152.82     693.43   1,039.97        82.57         59.11  2,027.90

ซื้อ - 7.27 53.27 7.88 832.31 900.73

โอนเข้ำ (ออก) - 29.81 1.03 - (30.84) -

โอนไปอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน - - - - (7.66) (7.66)

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย                -                -       (12.31)       (3.89)                -      (16.20)

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562       152.82      730.51   1,081.96        86.56      852.92   2,904.77

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 - 241.32 567.93 20.15 - 829.40

ค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรบัปี - 34.82 76.47 11.55 - 122.84

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย                -                -       (0.07)                -                -       (0.07)

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 276.14 644.33 31.70 - 952.17

ค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรบัปี - 36.73 97.84 15.86 - 150.43

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย                -                -       (12.31)       (0.97)                -      (13.28)

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562                -       312.87      729.86        46.59                -   1,089.32

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 และ 31 ธนัวำคม 2561 1.42 - - - - 1.42

บันทึกเพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี                -                -        36.13                -                -        36.13

31 ธนัวำคม 2562           1.42                -        36.13                -                -        37.55

มูลค่ำสุทธทิำงบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561       151.40       417.29     395.64        50.87         59.11    1,074.31

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562       151.40      417.64      315.97        39.97      852.92   1,777.90

ค่ำเส่ือมรำคำส�ำหรบัปี

2561 (9.25 ล้ำนบำทรวมอยูใ่นต้นทนุบรกิำรอ่ืน 48.03 ล้ำนบำทรวมอยูใ่นต้นทนุกำรผลิตวัสดกุ่อสรำ้ง ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นค่ำใชจ้ำ่ยบรหิำร)       122.84

2562 (7.98 ล้ำนบำทรวมอยูใ่นต้นทนุบรกิำรอ่ืน 71.17 ล้ำนบำทรวมอยูใ่นต้นทนุกำรผลิตวัสดกุ่อสรำ้ง ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นค่ำใชจ้ำ่ยบรหิำร)      150.43
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 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้ว 
 แต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงิน 
 ประมำณ 866 ล้ำนบำท และ 801 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 521 ล้ำนบำท และ 497 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ) 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มำภำยใต้สัญญำเชำ่ 
 ทำงกำรเงนิ โดยมีมูลค่ำสุทธติำมบัญชเีป็นจ�ำนวนเงนิ 15 ล้ำนบำท และ 22 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร:  
 15 ล้ำนบำท และ 22 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ท่ีดินรวมท้ังส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษัทซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ�ำนวน  
 873 ล้ำนบำท และ  902 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ได้น�ำไปจดจ�ำนองเพ่ือเปน็หลักประกันเงนิกูย้มืจำกธนำคำร (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร:  
 644 ล้ำนบำท และ 666 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

21. สินทรพัย์ไม่มีตัวตน

 มูลค่ำตำมบัญชขีองสินทรพัย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

ระหว่ำงติดต้ัง

แบรนด์
โรงแรมและ

สัญญำบรหิำร
รวม ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

ระหว่ำงติดต้ัง รวม

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562:

รำคำทุน 26.91 649.57 74.71 2,069.14 2,820.33 582.63 69.32 651.95

หกั: ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม           (26.91)        (366.22)                      -        (669.79)      (1,062.92)         (316.06)                      -         (316.06)

มูลค่ำตำมบัญช ี- สุทธิ                      -           283.35              74.71        1,399.35         1,757.41           266.57             69.32           335.89

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561:

รำคำทุน 26.91 492.86 103.77 - 623.54 430.22 103.77 533.99

หกั: ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม           (26.36)         (264.31)                      -                      -        (290.67)        (220.85)                      -        (220.85)

มูลค่ำตำมบัญช ี- สุทธิ               0.55           228.55            103.77                      -           332.87           209.37            103.77            313.14 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชขีองสินทรพัย์ไม่มีตัวตนส�ำหรบัปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

มูลค่ำตำมบัญชต้ีนปี 332.87 165.40 313.14 148.65

ซื้อซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ 185.43 123.44 64.77 115.29

ซอฟต์แวรร์ะหว่ำงติดต้ัง 58.59 103.77 53.19 103.77

เพ่ิมขึ้นจำกกำรซื้อเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - มูลค่ำสุทธิ
ตำมบัญช ีณ วันท่ีซื้อ 1,330.14 - - -

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย (142.91) (59.74) (95.21) (54.57)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ                 (6.71)                         -                         -                         -

มูลค่ำตำมบัญชปีลำยปี             1,757.41              332.87              335.89               313.14

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทย่อยมีค่ำลิขสิทธิจ์�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ�ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ มูลค่ำสุทธ ิ
 ตำมบัญชก่ีอนหกัค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมมีจ�ำนวนเงนิประมำณ 24 ล้ำนบำท (2561: 24 ล้ำนบำท) 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทมีซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรจ์�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ�ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังคง 
 ใชง้ำนอยู ่มูลค่ำสุทธติำมบญัชก่ีอนหกัค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมมจี�ำนวนเงนิประมำณ 126 ล้ำนบำท และ 112 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  
 (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 93 ล้ำนบำทและ 81 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

22. สิทธกิำรเชำ่

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

โครงกำร

ท่ีดิน - ศูนย์กำรค้ำฮำบิโตะ 41.99 41.99 41.99 41.99

อำคำรชุดบ้ำนแสนสิริ 609.98 609.98 - -

อำคำรพำณิชย์ซันสแควร ์สีลม               192.76               192.76                         -                         -

รวม 844.73 844.73 41.99 41.99

หกั: ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (648.79) (620.02) (13.40) (11.30)

สิทธกิำรเชำ่ - สุทธิ               195.94               224.71                28.59                30.69

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสิทธกิำรเชำ่ส�ำหรบัปี                 28.77                 28.77                   2.10                   2.10
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 ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสิทธกิำรเชำ่แสดงรวมอยู่ในต้นทุนบรกิำรโครงกำรเพ่ือเชำ่

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้น�ำสิทธิกำรเช่ำซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ�ำนวน 29 ล้ำนบำทและ  
 31 ล้ำนบำท น�ำไปจดจ�ำนองเพ่ือเปน็หลักประกันเงนิกูย้มืจำกธนำคำร (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 29 ล้ำนบำทและ 31 ล้ำนบำท) 

23. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร/ต๋ัวแลกเงนิ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร

ต๋ัวสัญญำใชเ้งนิ                     5,513.89                   6,250.00

ต๋ัวแลกเงนิ

รำคำตำมมูลค่ำ 1,390.00 5,890.00

หกั: ดอกเบี้ยจำ่ยล่วงหน้ำ                         (6.65)                         (15.31)

ต๋ัวแลกเงนิสุทธิ                     1,383.35                    5,874.69

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำรคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.47 ถึง 3.90 ต่อปี (2561:  
 รอ้ยละ 2.27 ถึง 2.90 ต่อปี) และค�ำประกันโดยท่ีดินและส่ิงปลกูสรำ้งของโครงกำรของบรษัิทฯ ต๋ัวแลกเงนิมอัีตรำดอกเบีย้ 
 รอ้ยละ 2.30 ถึง 2.50 ต่อปี (2561: รอ้ยละ 2.15 ถึง 2.31 ต่อปี)

24. เจำ้หนี้กำรค้ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

เจำ้หนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 23.13 0.02 65.99 8.74

เจำ้หนี้กำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน            2,169.53            1,675.63           1,359.69           1,253.80

รวม            2,192.66            1,675.65            1,425.68            1,262.54
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25. เงนิกู้ยืมระยะยำว

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงนิกู้ยืมระยะยำวแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

เงนิกู้ยืมจำกธนำคำร 19,705.12 11,613.87 13,259.18 8,876.76

หกั: ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยำวท่ีถึง
 ก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

        (3,912.04)         (2,512.50)         (2,613.48)         (2,388.75)

สุทธิ         15,793.08            9,101.37         10,645.70           6,488.01

 กำรเปล่ียนแปลงของบัญชเีงนิกู้ยืมระยะยำวส�ำหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 11,613.87 8,876.76

กู้เพ่ิมระหว่ำงปี 14,546.78 10,514.32

จำ่ยคืนเงนิกู้ระหว่ำงปี (6,449.64) (6,131.90)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ                                 (5.89)                                          -

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562                           19,705.12                           13,259.18
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 รำยละเอียดของเงนิกู้ยืมระยะยำวจ�ำแนกตำมกลุ่มบรษัิทแสดงได้ดังนี้

ชื่อบรษัิท

ยอดคงเหลือของ         
เงนิกู้ยืมระยะยำว อัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำ

เงื่อนไขกำรช�ำระคืน2562 2561 2562 2561

ล้ำนบำท ล้ำนบำท รอ้ยละต่อปี รอ้ยละต่อปี

บรษัิท แสนสิร ิจ�ำกัด (มหำชน) 13,259 8,877 MLR - 1.50% 
ถึง MLR - 3.15% 
และ BIBOR 
(3 เดือน) + 1.60%

MLR - 2.90% ถึง 
MLR - 2.00%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยใน
ปี 2570

บรษัิท พิวรรธนำ จ�ำกัด 688 693 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ 
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ ท่ีมีกำร 
โอนและต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมด 
ภำยในปี 2570

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 125 156 LIBOR + 3.5% LIBOR + 3.5% ต้องช�ำระคืนเงินต้นเป็นรำยงวดและ
ช�ำระคืนเงนิต้นท้ังหมดภำยในปี 2564

บรษัิท จริภำส เรยีลต้ี จ�ำกัด 1,413 - MLR - 2.00% - ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยใน
ปี 2566

บรษัิท ปำรณัท จ�ำกัด 1,195 1,195 MLR - 2.25% MLR - 2.25% ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยใน
ปี 2566

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ทู จ�ำกัด 316 - MLR - 2.00% - ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยใน
ปี 2568

บรษัิท สิร ิสมำรท์ ทร ีจ�ำกัด 1,904 - MLR - 2.00% - ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยใน
ปี 2566

บรษัิท เรด โลตัส พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด - 30 - MLR - 2.00% ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยใน
ปี 2562       

บรษัิท อำณำวรรธน์ จ�ำกัด 177 72 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยใน
ปี 2563    

บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ สเปซ จ�ำกัด - 71 - MLR - 2.00% ถึง 
MLR - 1.75%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยใน
ปี 2562

บรษัิท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด  161 53 MLR - 2.25% MLR - 2.50% ถึง 
MLR - 2.00%

ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยใน
ปี 2568       

บรษัิท ทัช พรอ็พเพอรต้ี์ จ�ำกัด                       467                       467 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ต้องช�ำระคืนเงินต้นในอัตรำร้อยละ
ของมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีกำรโอน
และต้องช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดภำยใน
ปี 2564

รวม                  19,705                   11,614

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีวงเงนิกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงนิกู้ท่ียังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวน  
 61,171 ล้ำนบำท และ 73,982 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 41,201 ล้ำนบำท และ 49,525 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)
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 ท่ีดินรวมท้ังส่ิงปลูกสรำ้งของโครงกำรของกลุ่มบริษัท และอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนของบริษัทย่อยได้จดจ�ำนอง 
 เพ่ือเป็นหลักประกันเงนิกู้ยืมจำกธนำคำรข้ำงต้น

 ท้ังนี้ สัญญำเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ำกัดบำงประกำร เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำรเพ่ิมทุนและ 
 ลดทุนเรอืนหุน้ กำรค�ำประกันหน้ีสิน กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร และกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงนิบำงประกำร เป็นต้น

26. หนี้สินจำกสัญญำจะซื้อจะขำยทรพัย์สินท่ีมีสิทธซิื้อคืนและขำยคืน

 หนี้สินจำกสัญญำจะซื้อจะขำยทรัพย์สินท่ีมีสิทธิซื้อคืนและขำยคืนดังกล่ำว เป็นหนี้สินท่ีเกิดจำกเงินท่ีรับมำจำกลูกค้ำ  
 (ผู้จะซื้อ) หลำยรำยจำกกำรท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยหอ้งชุดหลำยสัญญำกับบรษัิทฯ ซึ่งในบันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำ 
 จะซื้อจะขำยหอ้งชุดดังกล่ำว คู่สัญญำได้ตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมก�ำหนดวันโอนกรรมสิทธิใ์หม่ โดยขยำยก�ำหนดระยะเวลำ 
 โอนกรรมสิทธิห์อ้งชุดออกไปอีก 3 - 5 ปีนับจำกวันท่ีท�ำสัญญำ (ก�ำหนดโอนใหม่) โดยบรษัิทฯ หรอืตัวแทนของบรษัิทฯ 
 จะเป็นผู้จดัหำผู้เชำ่และน�ำส่งค่ำเชำ่ใหลู้กค้ำตลอดระยะเวลำของสัญญำ

 นอกจำกน้ีสัญญำดังกล่ำวยังได้ก�ำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษัทฯ มีสิทธิซื้ อคืนสิทธิของผู้จะซื้ อห้องชุดภำยในระหว่ำง 
 ก่อนก�ำหนดกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์หผู้้จะซื้อ ตำมรำคำซื้อคืนท่ีระบุไว้ในสัญญำบวกส่วนเพ่ิมหกัด้วยรำยได้ค่ำเชำ่ 
 ตำมจรงิของหอ้งชุดดังกล่ำวท่ีผู้จะซื้อได้รบั และเมื่อครบก�ำหนดในสัญญำ ผู้จะซื้อมีสิทธขิำยคืนสิทธขิองลูกค้ำในหอ้งชุด  
 ตำมรำคำท่ีระบุไว้ในสัญญำ ซึ่งค�ำนวณจำกรำคำขำยบวกส่วนเพ่ิมตลอดระยะเวลำของกำรขยำยกำรจดทะเบียน 
 โอนกรรมสิทธิ์หอ้งชุดหกัด้วยรำยได้ค่ำเช่ำตำมจริงท่ีลูกค้ำได้รับ อย่ำงไรก็ตำม ผู้จะซื้อสำมำรถขอรับโอนกรรมสิทธิ ์
 ในหอ้งชุดก่อนวันครบก�ำหนดกำรใชสิ้ทธขิำยคืนได้ 

 ซึ่งในกำรด�ำเนินกำรจดัหำผูจ้ะซื้อเพ่ือท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยหอ้งชดุดังกล่ำว บรษัิทฯ ได้ท�ำสัญญำแต่งต้ังบรษัิทหลักทรพัย ์
 แห่งหนึ่งเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินในกำรขำยทรัพย์สินและจัดหำแหล่งเงินทุน โดยให้บริกำรเสนอขำยและจัดหำผู้ซื้อ 
 ทรพัย์สินของบรษัิทฯ โดยคิดค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรในอัตรำคงท่ีของรำคำทรพัย์สินท่ีขำยได้

27. ต๋ัวเงนิจำ่ยระยะยำวค่ำท่ีดิน

 ต๋ัวเงนิจำ่ยระยะยำวค่ำท่ีดินเป็นต๋ัวเงนิท่ีกลุ่มบริษัทออกใหแ้ก่ผู้ขำยท่ีดินหลำยรำยครบก�ำหนดช�ำระภำยในระหว่ำงเดือน 
 ธนัวำคม 2563 ถึงพฤษภำคม 2565 โดยไม่มีกำรคิดดอกเบี้ย ต๋ัวเงนิดังกล่ำวค�ำประกันโดยอำวัลจำกธนำคำรแหง่หน่ึง  
 (2561: ครบก�ำหนดช�ำระภำยในระหว่ำงเดือนธนัวำคม 2563 กุมภำพันธ ์2564 มีนำคม 2564 และกรกฎำคม 2564)

28. หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน

 บรษัิทฯ ได้ออกหุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธ ิซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

                             (หน่วย: ล้ำนบำท)

หุ้นกู้ อัตรำดอกเบี้ย อำยุ ครบก�ำหนด
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561

หุ้นกู้ครั้งท่ี 4/2556 ร้อยละ 5.20 ต่อปี 5 ปี 6 เดือน 4 เมษำยน 2562 - 1,000.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2558 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี 2 มิถุนำยน 2563 2,000.00 2,000.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 2/2558 ร้อยละ 3.90 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษำยน 2562 - 1,000.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2559 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี 21 กรกฏำคม 2562 - 1,000.00
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                             (หน่วย: ล้ำนบำท)

หุ้นกู้ อัตรำดอกเบี้ย อำยุ ครบก�ำหนด
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561

หุ้นกู้ครั้งท่ี 2/2559 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี 3 ตุลำคม 2562 - 1,000.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2560 ร้อยละ 3.40 ต่อปี 3 ปี 27 เมษำยน 2563 2,000.00 2,000.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 2/2560 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี 30 พฤษภำคม 2563 1,000.00 1,000.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 3/2560 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 22 กันยำยน 2565 2,000.00 2,000.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2561 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 24 มกรำคม 2566 4,000.00 4,000.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 2/2561 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 30 พฤศจกิำยน 2564 2,000.00 2,000.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 3/2561 ร้อยละ 3.20 ต่อปี 3 ปี 23 สิงหำคม 2564 5,000.00 5,000.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 4/2561 ร้อยละ 3.60 ต่อปี 3 ปี 9 เดือน 25 วัน 22 กันยำยน 2565 2,500.00 2,500.00

หุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2562 ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี 27 กุมภำพันธ ์2565 4,933.40 -

หุ้นกู้ครั้งท่ี 2/2562 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี 17 พฤษภำคม 2565 450.00 -

หุ้นกู้ครั้งท่ี 3/2562 ร้อยละ 3.90 ต่อปี 3 ปี 10 เดือน 2 มิถุนำยน 2566 4,000.00 -

หุ้นกู้ครั้งท่ี 4/2562 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี 16 สิงหำคม 2565 250.00 -

หุ้นกู้ครั้งท่ี 5/2562 ร้อยละ 3.10 ต่อปี 2 ปี 8 พฤศจกิำยน 2564                 1,203.50                               -

รวมหุ้นกู้ - รำคำตำมมูลค่ำ 31,336.90 24,500.00

หกั: ค่ำใช้จำ่ยทำงตรงในกำรออกหุ้นกู้รอตัดจำ่ย                    (72.22)                    (59.43)

หุ้นกู้ - สุทธิ 31,264.68 24,440.57

หกั: หุ้นกู้ท่ีครบก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี              (4,997.80)              (3,997.45)

หุ้นกู้ส่วนท่ีครบก�ำหนดช�ำระเกินกว่ำหนึ่งปี              26,266.88               20,443.12

 ท้ังนี้ ภำยใต้ข้อก�ำหนดสิทธแิละหน้ำท่ีของผู้ออกหุน้กู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและหน้ำท่ีบำงประกำรซึ่งรวมถึง 
 กำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของงบกำรเงนิรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอำยุ 
 ของหุน้กู้ ท้ังน้ี หน้ีสินใหห้มำยถึงเงนิกู้ยืมท่ีมีดอกเบี้ยเท่ำนั้น
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29. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

 จ�ำนวนเงนิส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงนิชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 196.29 145.18 136.13 101.77

ส่วนท่ีรบัรูใ้นก�ำไรหรอืขำดทุน:

 ต้นทุนบรกิำรในปัจจุบัน 29.23 14.56 18.38 8.60

 ต้นทุนดอกเบี้ย 7.54 4.43 5.39 3.17

 ต้นทุนบรกิำรในอดีตและผลก�ำไรหรอืขำดทุนท่ี
 เกิดขึ้นจำกกำรจำ่ยช�ำระผลประโยชน์ 53.47 - 39.81    -

ส่วนท่ีรบัรูใ้นก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:

 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
 คณิตศำสตรป์ระกันภัย

  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติ
  ด้ำนประชำกรศำสตร์ - 4.17 - 2.96

  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงนิ 44.55 9.65 29.90 6.68

  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์ - 30.48 - 23.61

ผลประโยชน์ท่ีจำ่ยในระหว่ำงปี              (16.86)               (12.18)              (14.94)              (10.66)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี               314.22               196.29               214.67               136.13

 เมื่อวันท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ  
 ซึ่งได้ก�ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส�ำหรับลูกจำ้งซึ่งท�ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปใหม้ีสิทธ ิ
 ได้รบัค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอัตรำสุดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันท่ี 5 พฤษภำคม 2562  
 เป็นต้นไป กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมี 
 ผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพ่ิมขึ้น 53 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษัทฯ:  
 40 ล้ำนบำท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยใน 
 งบก�ำไรขำดทุนส�ำหรบัไตรมำสท่ี 2 ของปี 2562

 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ�ำนวนประมำณ 9 ล้ำนบำท  
 (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 7 ล้ำนบำท) (2561: จ�ำนวน 15 ล้ำนบำท งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 9 ล้ำนบำท) 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน�ำหนักในกำรจำ่ยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของกลุ่มบรษัิท 
 ประมำณ 19 ปี (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 19 ปี) (2561: จ�ำนวน 19 ปี งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 19 ปี)
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 สมมติฐำนท่ีส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: รอ้ยละต่อปี)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

อัตรำคิดลด 1.9 3.2 1.9 3.2

อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน 5.0 - 10.0 5.0 - 10.0 5.0 - 10.0 5.0 - 10.0

 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

31 ธนัวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตรำคิดลด (32.3) 38.7 (22.2) 26.4

อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน 36.7 (31.5) 25.1 (21.6)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

31 ธนัวำคม 2561

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตรำคิดลด (19.8) 23.5 (13.6) 16.1

อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน 22.6 (19.5) 15.4 (13.4)
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30. ประมำณกำรหนี้สิน

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชปีระมำณกำรหนี้สินส�ำหรบัปี 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

 ประมำณกำรหนี้สินระยะส้ัน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ประมำณกำร
หนีสิ้นเก่ียวกับ
กำรฟอ้งรอ้ง

ประมำณกำร
หนีสิ้นเก่ียวกับ
กำรรบัประกัน

บำ้นและ
อำคำรชดุ

รวม
ประมำณกำร

หนีสิ้นเก่ียวกับ
กำรฟอ้งรอ้ง

ประมำณกำร
หนีสิ้นเก่ียวกับ
กำรรบัประกัน

บำ้นและ
อำคำรชดุ

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 
1 มกรำคม 2561 1.15 107.15 108.30 1.15 75.01 76.16

เพ่ิมระหว่ำงปี 0.11 182.72 182.83 0.11 93.74 93.85

จำ่ยระหว่ำงปี (0.11) (116.47) (116.58) (0.11) (83.57) (83.68)

โอนกลับ                         -                (6.05)                (6.05)                         -                         -                         -

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี
31 ธนัวำคม 2561 1.15 167.35 168.50 1.15 85.18 86.33

เพ่ิมระหว่ำงปี 0.59 129.94 130.53 0.59 108.25 108.84

จำ่ยระหว่ำงปี - (115.24) (115.24) - (67.29) (67.29)

โอนกลับ                         -             (26.00)             (26.00)                         -               (17.88)               (17.88)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี
31 ธนัวำคม 2562                    1.74               156.05               157.79                    1.74               108.26               110.00
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 ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

เงนิสมทบ
กองทุน

นิติบุคคล
หมู่บ้ำน

ประมำณกำร
ค่ำใชจ้ำ่ย

ในกำรบ�ำรุง
รกัษำ

โรงแรม

ประมำณกำร
รบัประกัน
ซอ่มแซม

โครงกำรเชำ่

รวม

เงนิสมทบ
กองทุน

นิติบุคคล
หมู่บ้ำน

ประมำณกำร
ค่ำใชจ้ำ่ย

ในกำรบ�ำรุง
รกัษำ

โรงแรม

ประมำณกำร
รบัประกัน
ซอ่มแซม

โครงกำรเชำ่

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี
1 มกรำคม 2561 178.14 4.82 - 182.96 135.18 1.49 - 136.67

เพ่ิมระหว่ำงปี 67.52 2.78 - 70.30 60.32 1.00 - 61.32

จำ่ยระหว่ำงปี (10.54) (1.25) - (11.79) (0.17) (0.10) - (0.27)

โอนกลับ            (1.17)                   -                   -            (1.17)          (0.94)                   -                   -          (0.94)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี
31 ธนัวำคม 2561 233.95 6.35 - 240.30 194.39 2.39 - 196.78

เพ่ิมระหว่ำงปี 52.05 4.03 0.81 56.89 49.18 1.44 0.81 51.43

จำ่ยระหว่ำงปี (9.48) (2.20) - (11.68) (1.97) (1.64) - (3.61)

โอนกลับ           (2.16)                   -                   -           (2.16)          (2.03)                   -                   -          (2.03)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี
31 ธนัวำคม 2562        274.36             8.18             0.81        283.35        239.57            2.19             0.81         242.57

31. ส�ำรองตำมกฎหมำย

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แหง่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรก�ำไรสุทธ ิ
 ประจ�ำปส่ีวนหนึ่งไว้เปน็ทนุส�ำรองไมน่อ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก�ำไรสุทธปิระจ�ำป ีหกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำ 
 ทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำย 
 เงนิปันผลได้ ในปัจจุบัน บรษัิทฯ ได้จดัสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

32. หุน้ทุนซื้อคืน

 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงกำรซื้อหุน้คืนเพ่ือบริหำรกำรเงิน  
 ภำยในวงเงนิสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท เป็นจ�ำนวนหุน้ประมำณ 1,486 ล้ำนหุน้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของหุน้ท่ีจ�ำหน่ำย 
 แล้วท้ังหมด มูลค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ 1.07 บำท โดยมีก�ำหนดระยะเวลำของกำรซื้อคืนต้ังแต่วันท่ี 11 ธนัวำคม 2561 ถึงวันท่ี  
 10 มิถุนำยน 2562
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 รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนหุน้ทุนซื้อคืน

จ�ำนวนหุ้น รำคำเฉล่ียต่อหุ้น ทุนซื้ อคืน

(หุ้น) (บำท) (บำท)

หุ้นทุนซื้ อคืน

จ�ำนวนหุ้นทุนซื้ อคืน ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 310,000,000 1.26 391,903,566

ซื้ อคืนระหว่ำงปี        410,000,000                         1.32           543,106,735

จ�ำนวนหุ้นทุนซื้ อคืน ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562        720,000,000                         1.30          935,010,301

 ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้กันก�ำไรสะสมไว้เป็นเงนิส�ำรองเท่ำกับจ�ำนวนเงนิท่ีได้จำ่ยซื้อหุน้คืน จนกว่ำจะมีกำรจ�ำหน่ำยหุน้ท่ีซื้อคืน 
 ได้หมดหรอืลดทนุท่ีช�ำระแล้วโดยวิธตัีดหุน้ซื้อคืนท่ีจ�ำหน่ำยไมห่มดแล้วแต่กรณีน้ัน โดย ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทฯ 
 ได้กันก�ำไรสะสมเป็นเงนิส�ำรองส�ำหรับหุน้ซื้อคืนเป็นจ�ำนวน 935 ล้ำนบำท (2561: 392 ล้ำนบำท) โดยรำยกำรส�ำรอง 
 ดังกล่ำวได้รวมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิภำยใต้หวัข้อ “ก�ำไรสะสมจดัสรรแล้ว - อ่ืนๆ” 

33. ใบส�ำคัญแสดงสิทธซิื้อหุน้สำมัญของบรษัิทฯ/ก�ำไรต่อหุน้

 33.1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธซิื้อหุน้สำมัญของบรษัิทฯ

  ใบส�ำคัญแสดงสิทธซิื้อหุน้สำมัญของบรษัิทฯ มีรำยละเอียดดังนี้

ประเภท
ใบส�ำคัญ

แสดงสิทธิ

รำคำใชสิ้ทธิ
ต่อ 1 หุน้
สำมญั

อัตรำกำร
ใชสิ้ทธต่ิอ 
1 หนว่ยใบ

ส�ำคัญ
แสดงสิทธิ

ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ

ท่ียงัไมไ่ด้ใช้
1 มกรำคม 2562

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธท่ีิออก

และเสนอขำย
ในระหวำ่งปี

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธท่ีิมี

กำรใชสิ้ทธิ
ในระหวำ่งปี

จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ

คงเหลือ
31 ธนัวำคม 2562

ESOP#7  2.500 1:1.000 300,000,000 - - 300,000,000

  ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บรษัิทฯ บนัทึกค่ำใชจ้ำ่ยส�ำหรบัโครงกำร ESOP#7 เป็นจ�ำนวน 1.97 ล้ำนบำท (2561: 5.58 ล้ำนบำท)  
  ซึ่งแสดงเปน็ค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกับพนักงำนพรอ้มกับรบัรู ้“ส่วนทนุจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุน้ 
  ด้วยจ�ำนวนเดียวกัน

 33.2 ก�ำไรต่อหุน้

  ก�ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรบัปท่ีีเป็นของผู้ถือหุน้ของบรษัิทฯ  (ไมร่วมก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน)  
  ด้วยจ�ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน�ำหนักของหุน้สำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี

  ก�ำไรต่อหุน้ปรบัลดค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรบัปท่ีีเปน็ของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (ไมร่วมก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน)  
  ด้วยผลรวมของจ�ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน�ำหนักท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี กับจ�ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน�ำหนักของ 
  หุ้นสำมัญท่ีบริษัทฯ อำจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดท้ังส้ินให้เป็นหุ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้ม ี
  กำรแปลงเป็นหุน้สำมัญ ณ วันต้นปีหรอื ณ วันออกหุน้สำมัญเทียบเท่ำ
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  ก�ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนและก�ำไรต่อหุน้ปรบัลดแสดงกำรค�ำนวณได้ดังนี้

งบกำรเงนิรวม

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561

ก�ำไรส�ำหรบัปี จ�ำนวนหุน้สำมัญ
ถัวเฉล่ียถ่วงน�ำหนัก ก�ำไรต่อหุน้

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(พันบำท) (พันบำท) (พันหุน้) (พันหุน้) (บำท) (บำท)

ก�ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน

 ก�ำไรส่วนท่ีเปน็ของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 2,392,442 2,045,978 14,212,139 14,839,045 0.17 0.14

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561

ก�ำไรส�ำหรบัปี จ�ำนวนหุน้สำมัญ
ถัวเฉล่ียถ่วงน�ำหนัก ก�ำไรต่อหุน้

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(พันบำท) (พันบำท) (พันหุน้) (พันหุน้) (บำท) (บำท)

ก�ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน

 ก�ำไรส่วนท่ีเปน็ของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 2,286,765 2,694,003 14,212,139 14,839,045 0.16 0.18

  ไม่มีกำรแสดงก�ำไรต่อหุน้ปรับลดจำกผลกระทบของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ESOP#7 ในงบกำรเงินส�ำหรับปีส้ินสุด 
  วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เนื่องจำกรำคำใชสิ้ทธริวมกับมูลค่ำยุติธรรมต่อหน่วยของใบส�ำคัญแสดงสิทธ ิ
  สูงกว่ำรำคำตลำดถัวเฉล่ียของหุน้สำมัญของบรษัิทฯ
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34. รำยได้จำกสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ

 34.1  กำรจ�ำแนกรำยได้ 

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

รำยได้จำกสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ

 รำยได้จำกกำรขำยอสังหำรมิทรพัย์ 19,126,383 21,552,325 17,067,592 15,298,062

 รำยได้ค่ำบรกิำรธุรกิจ 4,600,931 4,311,385 6,852,907 6,155,884

 รำยได้ค่ำบรหิำรโรงแรม 145,342 - - -

 รำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสรำ้ง 44,233 2,128 131,726 60,729

 รำยได้ค่ำบรกิำรอ่ืน             303,311             297,273              33,366               33,631

รวมรำยได้จำกสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ 24,220,200 26,163,111 24,085,591 21,548,306

รำยได้จำกโครงกำรท่ีเชำ่ 89,840 84,612 37,401 32,188

รำยได้อ่ืน

 ก�ำไรจำกกำรขำยท่ีดิน 507,788 104,142 498,391 257,663

 ก�ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 422,770 2,604 - -

 ดอกเบี้ยรบั 431,552 365,237 696,570 770,506

 เงนิปันผลรบั 122 66 380,123 1,072,066

 อ่ืน ๆ            618,640            426,723            508,138            310,507

รวมรำยได้       26,290,912       27,146,495       26,206,214       23,991,236

จงัหวะเวลำในกำรรบัรูร้ำยได้

 รบัรูร้ำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 19,261,569 21,645,531 17,232,684 15,392,422

 รบัรูร้ำยได้ตลอดชว่งเวลำหนึ่ง         4,958,631         4,517,580         6,852,907         6,155,884

 รวมรำยได้จำกสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ      24,220,200         26,163,111       24,085,591       21,548,306

 34.2 รำยได้ท่ีรบัรูท่ี้เก่ียวข้องกับยอดคงเหลือตำมสัญญำ 

  ในระหว่ำงปี 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทมีรำยได้ท่ีรบัรูท่ี้เคยรวมอยู่ในยอดยกมำของค่ำงวดท่ียังไม่รบัรูร้ำยได้และ 
  เงนิรบัล่วงหนำ้จำกลกูค้ำจ�ำนวน 1,412 ล้ำนบำท และ 1,822 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 2,226 ล้ำนบำท  
  และ 2,794 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)
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 34.3 รำยได้ท่ีคำดว่ำจะรบัรูส้�ำหรบัภำระท่ียังปฏิบัติไม่เสรจ็ส้ิน

  ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทคำดว่ำจะมีรำยได้ท่ีรบัรูใ้นอนำคตส�ำหรบัภำระท่ียังปฏิบัติไม่เสรจ็ส้ิน  
  (หรอืยังไม่เสรจ็ส้ินบำงส่วน) ของสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำจ�ำนวน 36,646 ล้ำนบำท และ 35,107 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  
  (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 7,851 ล้ำนบำท และ 9,754 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ) ซึ่งกลุ่มบรษัิทคำดว่ำจะปฏิบัติตำมภำระ 
  ท่ีต้องปฏิบัติของสัญญำดังกล่ำวเสรจ็ส้ินภำยใน ปี 2565

35. รำยได้ค่ำบรกิำรอ่ืนและต้นทุนบรกิำรอ่ืน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

 2562 2561  2562 2561

รำยได้ค่ำบรกิำรอ่ืน

รำยได้จำกกิจกำรโรงแรม 90.95 91.08 33.37 33.63

รำยได้จำกกิจกำรโรงเรยีน               212.36               206.19                         -                         -

รวม              303.31               297.27                33.37                33.63

ต้นทุนบรกิำรอ่ืน

ต้นทุนบรกิำรกิจกำรโรงแรม 95.67 96.53 34.87 34.70

ต้นทุนบรกิำรกิจกำรโรงเรยีน              232.90               226.37                         -                         -

รวม              328.57              322.90                34.87                34.70

36. ค่ำใชจ้ำ่ยตำมลักษณะ

 รำยกำรค่ำใชจ้ำ่ยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใชจ้ำ่ยท่ีส�ำคัญ ได้แก่

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

 2562 2561  2562 2561

ซื้อท่ีดินและจำ่ยค่ำงำนก่อสรำ้งระหว่ำงปี 22,338.72 26,485.63 22,334.28 20,090.77

กำรเปล่ียนแปลงในต้นทุนกำรพัฒนำ 
อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือขำย (12,023.89) (10,805.00) (9,351.46) (9,033.00)

เงนิเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงำน 2,488.61 2,587.96 1,405.97 1,716.65

ค่ำเส่ือมรำคำอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน 25.14 17.50 24.59 16.42

ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและอุปกรณ์ 232.11 204.09 150.42 122.84

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรพัย์ไม่มีตัวตน 152.55 59.74 95.21 54.57

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสิทธกิำรเชำ่ 28.97 28.77 2.10 2.10

ส�ำรองกำรรบัประกันบ้ำนและอำคำรชุด 130.53 176.67 108.84 93.73

ค่ำเชำ่จำ่ยตำมสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน 210.02 175.41 169.40 155.70

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 23.52 1.68 6.78 (8.32)
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37. ภำษีเงนิได้ 

 ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:

ภำษีเงนิได้นิติบุคคลส�ำหรบัปี 875,186 659,398 730,518 435,042

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญช:ี 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว          (253,456)          (126,288)           (218,136)              (8,818)

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในก�ำไรขำดทุน             621,730             533,110             512,382            426,224

 จ�ำนวนภำษีเงนิได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�ำหรบัปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562  
 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชท่ีีเก่ียวขอ้งกับ
ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย              (8,647)              (8,418)               (5,981)              (6,648)

             (8,647)              (8,418)               (5,981)              (6,648)

 รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงนิระหว่ำงค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้กับผลคูณของก�ำไรทำงบัญชกัีบอัตรำภำษีท่ีใชส้�ำหรบัปีส้ินสุด 
 วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงได้ดังน้ี
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงนิได้นิติบุคคล          2,897,162         2,575,586         2,799,146          3,120,227

อัตรำภำษีเงนิได้นิติบุคคล ร้อยละ 0 ถึง 20 ร้อยละ 0 ถึง 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ก�ำไรทำงบญัชก่ีอนภำษีเงนิได้นิติบุคคลคณูอัตรำภำษี 644,164 506,679 559,829 624,045

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

 รำยได้ท่ีได้รับยกเว้นและค่ำใช้จำ่ยต้องหำ้ม 67,778  31,138 (47,447) (197,821)

 รำยได้ตำมประมวลรัษฎำกร (106,862) (12,257) - -

 ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 16,650 7,550 - -

รวม            (22,434)               26,431            (47,447)           (197,821)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก�ำไรขำดทุน             621,730             533,110             512,382            426,224

 ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชแีละหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัช ีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

สินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี

 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 14,126 19,507 6,239 14,603

 โครงกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัย์เพ่ือขำย 978,153 806,332 410,784 227,673

 ประมำณกำรหนี้สินระยะส้ัน 31,558 33,700 21,998 17,265

 ประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ยบ�ำรุงรกัษำโรงแรม 1,798 1,270 600 479

 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 60,029 37,011 42,934 27,225

 ขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ 286,512 189,860 - -

 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำอสังหำรมิทรพัย์
 เพ่ือกำรลงทนุ

8,300 12,300 8,300 12,300

 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 31,105 23,880 7,510 -

 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย                   
 เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม และเงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 2,500 - 28,500 -

 ค่ำนำยหน้ำค้ำงจำ่ย 30,552 11,433 17 -

 เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม                         -              36,533                         -                         -

รวม         1,444,633           1,171,826            526,882            299,545
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(หน่วย: พันบำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

หนี้สินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี

 ค่ำใชจ้ำ่ยทำงตรงในกำรออกหุน้กู้รอตัดจำ่ย 14,445 11,888 14,445 11,888

 รำยได้ค่ำเชำ่ท่ีดินรบัล่วงหน้ำ 16,010 14,148 - -

 ต้นทุนในกำรได้มำซึ่งสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ            169,503            160,624              38,602              37,939

รวม            199,958            186,660              53,047              49,827

สินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญช ี- สุทธิ          1,244,675            985,166            473,835             249,718

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทย่อยมีขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใชจ้�ำนวน 140 ล้ำนบำท (2561: 64 ล้ำนบำท) ท่ีบรษัิท 
 ไม่ได้บันทึกสินทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญช ีเนื่องจำกบรษัิทฯ พิจำรณำแล้ว เหน็ว่ำบรษัิทย่อยอำจไม่มีก�ำไรทำงภำษี 
 ในอนำคตเพียงพอท่ีจะน�ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได้

 ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใชม้ีจ�ำนวนเงนิ 140 ล้ำนบำท ซึ่งจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2567

38. กองทุนส�ำรองเล้ียงชพี

 กลุ่มบริษัทและพนักงำนของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุน 
 ส�ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 
 รอ้ยละ 12 ของเงนิเดือน กองทุนส�ำรองเล้ียงชพีนี้บรหิำรโดย บรษัิทหลักทรพัย์จดักำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จ�ำกัด และ 
 จะจำ่ยใหแ้ก่พนักงำนเมื่อพนักงำนน้ันออกจำกงำนตำมระเบยีบว่ำด้วยกองทนุของกลุ่มบรษัิท ในระหว่ำงป ี2562 และ 2561  
 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 147 ล้ำนบำท และ 133 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร: 99 ล้ำนบำท และ 91 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ) 
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39. เงนิปันผล

 เงนิปันผลท่ีประกำศจำ่ยในระหว่ำงปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

เงนิปันผล อนุมัติโดย
เงนิปันผล                 

ประกำศจำ่ย
(ล้ำนบำท)

เงนิปันผล ต่อ
หุน้

(บำท)

วันท่ีจำ่ย
เงนิปันผล

เงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก�ำไร
ส�ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 มิถุนำยน 2562

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
เมื่อวันท่ี 14 สิงหำคม 2562

282.80           0.02 10 กันยำยน 2562

เงนิปันผลจำกก�ำไรของปี 2561 ท่ีประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุน้
เมื่อวันท่ี 29 เมษำยน 2562(1)

            1,149.01                  0.08 14 พฤษภำคม 2562

รวม             1,431.81                   0.10

เงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก�ำไร
ส�ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี            
30 มิถุนำยน 2561

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
เมื่อวันท่ี 14 สิงหำคม 2561

 594.51 (2)            0.04 12 กันยำยน 2561

เงนิปันผลจำกก�ำไร ของปี 2560 ท่ีประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุน้ 
เมื่อวันท่ี 27 เมษำยน 2561(3)

       1,040.39(4)                   0.07 11 พฤษภำคม 2561

รวม           1,634.90                   0.11

 (1) ท่ีประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุน้เมื่อวันท่ี 29 เมษำยน 2562 อนุมัติกำรจำ่ยปันผลจำกก�ำไรสุทธขิองปี 2561 โดยจำ่ยปันผลเป็นเงนิสดในอัตรำหุน้ละ 0.12 บำท และเน่ืองจำก 
    ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 14 สิงหำคม 2561 มีมติอนุมัติกำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เป็นเงนิสดในอัตรำหุน้ละ 0.04 บำท ซึ่งได้จำ่ย 
     เงนิปันผลไปแล้วเมื่อวันท่ี 12 กันยำยน 2561 บรษัิทฯ จงึจะจำ่ยเงนิปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุน้ละ 0.08 บำท จำกจ�ำนวนหุน้ 14,362.7 ล้ำนหุน้ (หกัหุน้ทุนซื้อคืนจ�ำนวน  
     500.0 ล้ำนหุน้ ซึ่งไม่มีสิทธไิด้รบัเงนิปันผล)

 (2) เงนิปันผลจำ่ยจรงิจ�ำนวน 594.50 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีผู้ถือหุน้จ�ำนวนหน่ึงไม่มีสิทธไิด้รบัเงนิปันผล

 (3) ท่ีประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุน้เมื่อวันท่ี 27 เมษำยน 2561 อนุมัติกำรจำ่ยปันผลจำกก�ำไรสุทธขิองปี 2560 โดยจำ่ยปันผลเป็นเงนิสดในอัตรำหุน้ละ 0.12 บำท และเนื่องจำก 
     ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เมื่อวันท่ี 11 สิงหำคม 2560 มีมติอนุมัติกำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เป็นเงนิสดในอัตรำหุน้ละ 0.05 บำท ซึ่งได้จำ่ย 
      เงนิปันผลไปแล้วเมื่อวันท่ี 8 กันยำยน 2560 บรษัิทฯ จงึจะจำ่ยเงนิปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุน้ละ 0.07 บำท

 (4) เงนิปันผลจำ่ยจรงิจ�ำนวน 1,039.47 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีผู้ถือหุน้จ�ำนวนหน่ึงไม่มีสิทธไิด้รบัเงนิปันผล

40. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจจะเกิดขึ้น

 40.1 ภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจำ่ยฝ่ำยทุน

  ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทมีภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจำ่ยฝ่ำยทุนดังนี้

  ก) กลุ่มบรษัิทมภีำระผกูพันจำกสัญญำต่ำง ๆ  เก่ียวกับกำรพัฒนำโครงกำร สัญญำจำ้งตกแต่ง สัญญำจำ้งบรกิำร 
   ใหค้�ำปรกึษำ และสัญญำจำ้งพัฒนำและติดต้ังระบบเปน็จ�ำนวนเงนิประมำณ 14,939 ล้ำนบำท และ 17,290 ล้ำนบำท  
   ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 7,489 ล้ำนบำท และ 10,070 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

  ข) กลุ่มบรษัิทมภีำระผูกพันจำกกำรท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยท่ีดินเป็นจ�ำนวนเงนิ 10,132 ล้ำนบำท และ 5,210 ล้ำนบำท  
   ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 8,945 ล้ำนบำท และ 5,193 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

 40.2 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำนและสัญญำบรกิำร

  ก) กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรเชำ่รถยนต์และอุปกรณ์ อำยุของ 
   สัญญำมีระยะเวลำต้ังแต่ 1 ถึง 15 ปี

   ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทมจี�ำนวนเงนิขั้นต�ำท่ีต้องจำ่ยในอนำคตท้ังส้ินภำยใต้สัญญำเชำ่ 
   ด�ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได้ดังน้ี
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 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

จำ่ยช�ำระ

 ภำยใน 1 ปี 109 120 77 103

 มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 156 63 37 61

 มำกกว่ำ 5 ปี                      39                         -                         -                         -

รวม                   304                    183                     114                    164

  ข) ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทมีภำระผูกพันเก่ียวกับค่ำโฆษณำประชำสัมพันธข์องโครงกำร 
   เป็นจ�ำนวนประมำณ 138 ล้ำนบำทและ 90 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 121 ล้ำนบำทและ  
   71 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

  ค) ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีท่ีดินในโครงกำรท่ีติดภำระจ�ำยอมรวมจ�ำนวนประมำณ  
   72 ไรแ่ละ 73 ไร ่ตำมล�ำดับ ซึ่งมูลค่ำของท่ีดินท่ีติดภำระจ�ำยอมดังกล่ำวได้รวมเป็นต้นทุนโครงกำรแล้ว

  ง) สัญญำเชำ่ระยะยำวท่ีมีสำระส�ำคัญได้แก่

   • บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน) ได้ท�ำสัญญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบริเวณซอยริมคลองพระโขนง  
    เพ่ือใช้เป็นท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่แห่งใหม่ในนำม SIRI CAMPUS โดยสัญญำมีก�ำหนดระยะเวลำ 12 ปี  
    นับต้ังแต่วันท่ี 16 ธนัวำคม 2562 ถึงวันท่ี 15 ธนัวำคม 2574 มีมูลค่ำกำรเชำ่รวม 1,793 ล้ำนบำท แบ่งช�ำระ 
    เป็นรำยเดือน เดือนละ 12.45 ล้ำนบำทตลอดระยะเวลำ 12 ปีตำมท่ีระบุในสัญญำ โดยภำระผูกพัน 
    ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ�ำนวน 1,781 ล้ำนบำท

   • บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหำชน) ได้ท�ำสัญญำเช่ำท่ีดินบริเวณซอยสุขุมวิท 77 เพ่ือใช้ในกำรปลูกสร้ำง 
    ศูนย์กำรค้ำชุมชนในนำม ฮำบิโตะ โดยสัญญำมีก�ำหนดระยะเวลำ 30 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 16 สิงหำคม 2556  
    ถึงวันท่ี 15 สิงหำคม 2586 มีมูลค่ำกำรเช่ำรวม 42 ล้ำนบำท โดยแบ่งช�ำระเป็น 3 งวด งวดแรกเป็น 
    จ�ำนวนเงนิ 21 ล้ำนบำทได้ช�ำระไปแล้วในเดือนสิงหำคม 2556 ส่วนท่ีเหลืออีกสองงวดแบ่งช�ำระงวดละ  
    10.5 ล้ำนบำท โดยงวดท่ีสองจะช�ำระเมื่อระยะเวลำกำรเช่ำครบ 10 ปี และงวดท่ีสำมเมื่อระยะเวลำ 
    กำรเชำ่ครบ 20 ปี โดยภำระผูกพัน ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ�ำนวน 21 ล้ำนบำท

   • บริษัท ชนชัย จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญำเช่ำท่ีดินกับส�ำนักงำนพระคลังข้ำงท่ีเพ่ือใช้ในกำรปลูกสร้ำงอำคำรชุด 
    เพ่ือใหเ้ชำ่โครงกำรบ้ำนแสนสิร ิโดยสัญญำมีก�ำหนดระยะเวลำ 30 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจกิำยน 2536  
    ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม 2566 มีมูลค่ำกำรเชำ่รวม 118 ล้ำนบำท ช�ำระครั้งแรกจ�ำนวน 30 ล้ำนบำท ส่วนท่ีเหลือ 
    ช�ำระเป็นรำยเดือนตลอดระยะเวลำ 30 ปีตำมท่ีระบุในสัญญำ โดยภำระผูกพัน ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562  
    มีจ�ำนวน 19 ล้ำนบำท

   • บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญำเชำ่ท่ีดินกับส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย ์
    เพ่ือใชใ้นกำรก่อสรำ้งอำคำรเพ่ือใหเ้ชำ่ โดยสัญญำมกี�ำหนดระยะเวลำ 30 ป ีนบัต้ังแต่วันท่ี 16 กันยำยน 2545  
    มีมูลค่ำกำรเช่ำรวมประมำณ 88 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ำยช�ำระค่ำเช่ำท้ังจ�ำนวนครบถ้วนในเดือน 
    กรกฎำคม 2547
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   • เมื่อวันท่ี 7 กุมภำพันธ ์ 2562 บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ ์ จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญำเช่ำท่ีดินบริเวณซอยหวัหนิ 65  
    เพ่ือใชใ้นกำรพัฒนำอสังหำรมิทรพัยป์ระเภทโรงแรม มมูีลค่ำกำรเชำ่รวมประมำณ 587 ล้ำนบำท โดยแบง่ช�ำระ 
    เป็นค่ำตอบแทนกำรใชป้ระโยชน์เพ่ือกำรก่อสรำ้งส่ิงปลูกสร้ำงในท่ีดินจ�ำนวน 120 ล้ำนบำทซึ่งได้ช�ำระใน 
    วันท�ำสัญญำ และส่วนท่ีเหลือช�ำระเปน็ค่ำเชำ่จ�ำนวน 30 งวด โดยช�ำระล่วงหนำ้เปน็รำยปตีลอดระยะเวลำเชำ่  
    30 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 6 สิงหำคม 2565 ถึงวันท่ี 5 สิงหำคม 2595 ตำมท่ีระบุในสัญญำ โดยภำระผูกพัน  
    ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ�ำนวน 467 ล้ำนบำท

 40.3 หนังสือค�ำประกันธนำคำร

  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีหนังสือค�ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มบริษัทคงเหลืออยู่จ�ำนวน  
  4,873 ล้ำนบำท และ 1.43 ล้ำนยูโร (2561: 3,525 ล้ำนบำท และ 0.07 ล้ำนยูโร) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพัน 
  ทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบรษัิท  ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�ำประกันกำรบ�ำรุงรกัษำสำธำรณปูโภค  
  ค�ำประกันกำรจดัท�ำสำธำรณูปโภคหรอืบรกิำรสำธำรณะหรอืกำรปรบัปรุงท่ีดิน ค�ำประกันกำรใชไ้ฟฟำ้และอ่ืน ๆ และ 
  กำรจำ่ยช�ำระเงนิใหกั้บเจำ้หน้ีต่ำงประเทศ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562: 4,463 ล้ำนบำท และ  
  1.43 ล้ำนยูโร, 2561: 3,091  ล้ำนบำท และ 0.07 ล้ำนยูโร)

 40.4 คดีฟอ้งรอ้ง 

  ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทมีคดีควำมหลำยคดีท่ีเก่ียวเนื่องกับกำรถูกกล่ำวหำว่ำผิดสัญญำ 
  จะซื้อจะขำยและคดีละเมิด ซึ่งถูกเรียกร้องใหช้�ำระค่ำเสียหำยเป็นจ�ำนวนเงนิ 1,490  ล้ำนบำท และ 1,124 ล้ำนบำท  
  ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 154 ล้ำนบำท และ 147 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ) คดีส่วนหนึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

  ก) ในปี 2560 บรษัิทฯ ถูกฟอ้งรอ้งจำกเจำ้ของท่ีดินข้ำงเคียงโครงกำรในข้อหำควำมผิดละเมิด เรยีกค่ำเสียหำย  
   กรณีท่อเมนระบำยน�ำเสียในโครงกำรเศรษฐสิร ิประชำชื่นแตก เป็นเหตุใหน้�ำเสียจำกหมู่บ้ำนดังกล่ำวไหลเข้ำไป 
   ในท่ีดินข้ำงเคียง ท�ำใหไ้ด้รับควำมเสียหำยท้ังทรัพย์สินและธุรกิจอ่ืน ๆ โดยขอใหบ้ริษัทฯ ชดใช้ค่ำเสียหำย 
   เป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 126 ล้ำนบำท เน่ืองจำกคดีน้ีเป็นคดีละเมิดเรยีกค่ำเสียหำย ผู้ฟอ้งจงึมีภำระกำรพิสูจน์ 
   ว่ำควำมเสียหำยเกิดจำกบริษัทฯ จริง รวมถึงพิสูจน์ควำมเสียหำยว่ำเกิดขึ้นจริงตำมท่ีกล่ำวอ้ำง ถ้ำผู้ฟอ้ง 
   ไม่สำมำรถพิสูจน์ได้มีโอกำสท่ีศำลอำจมีค�ำส่ังยกฟอ้ง

  ข) ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทย่อยถูกฟอ้งร้องใหเ้พิกถอนนิติกรรมกำรซื้อขำยท่ีดินและจดทะเบียนโอนท่ีดินคืน 
   แก่โจทก์ เนื่องจำกผู้จัดกำรมรดกขำยท่ีดินให้แก่บริษัทย่อยโดยไม่มีอ�ำนำจ หำกนิติกรรมดังกล่ำวมิอำจ 
   เพิกถอนและโอนกรรมสิทธิ์ของท่ีดินคืนได้ ให้บริษัทย่อยร่วมกับจ�ำเลยท่ีเก่ียวข้องชดใช้เงินให้แก่โจทก์ 
   เป็นจ�ำนวนเงนิ 959 ล้ำนบำท พรอ้มด้วยดอกเบี้ยในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีดิน 
   พิพำทดังกล่ำวมีมูลค่ำท่ีดินรวมต้นทุนกำรพัฒนำ (มูลค่ำตำมบัญช)ี เป็นจ�ำนวนเงนิ 2,121 ล้ำนบำท ปัจจุบัน 
   คดีดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงสืบพยำนโจทก์ ท้ังน้ี ท่ีปรกึษำกฎหมำยและฝ่ำยบรหิำรเหน็ว่ำบรษัิทย่อยไม่มีควำมเส่ียง 
   ท่ีจะต้องถูกเพิกถอนนิติกรรมกำรซื้อขำยท่ีดินดังกล่ำว และไม่ต้องช�ำระค่ำเสียหำยตำมท่ีโจทก์รอ้งขอ

   นอกจำกน้ี ในระหว่ำงปี 2561 บรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิไนน์ทีน จ�ำกัด (กิจกำรรว่มค้ำ) ซึ่งเป็นผู้พัฒนำโครงกำร 
   เดอะไลน์ สำทร (โครงกำรฯ) ได้ถูกฟอ้งรอ้งจำกนิติบุคคลอำคำรชุดข้ำงเคียงขอใหเ้พิกถอนรำยงำนวิเครำะห ์
   ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) และขอใหกิ้จกำรร่วมค้ำดังกล่ำวด�ำเนินกำรรับฟงัควำมคิดเหน็ของประชำชน 
   และผู้มีส่วนได้เสียบริเวณรอบโครงกำร โดยใช้หน่วยงำนหรือองค์กรอิสระท่ีมีควำมเชี่ยวชำญตำมท่ีศำล 
   เหน็สมควร ต่อมำเมื่อวันท่ี 18 มีนำคม 2562 กิจกำรร่วมค้ำในฐำนะผู้ถูกฟอ้งคดีล�ำดับท่ี 3 ได้ยื่นค�ำใหก้ำร 
   ต่อศำลปกครอง และเมื่อวันท่ี 28 สิงหำคม 2562 ศำลปกครองชั้นต้นมีค�ำส่ังเก่ียวกับวิธกีำรชั่วครำวก่อน 
   กำรพิพำกษำคดีปกครองใหห้ยุดกำรด�ำเนนิกำรก่อสรำ้งโครงกำรฯ เปน็กำรชั่วครำว โดยเมื่อวันท่ี 11 ตลุำคม 2562  
   กิจกำรร่วมค้ำได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำส่ังของศำลปกครองชั้นต้น พร้อมเสนอค�ำร้องขอให้ศำลปกครองสูงสุด 
   มีค�ำส่ังระงบัค�ำส่ังดังกล่ำว เพ่ือเป็นกำรทุเลำกำรบังคับตำมค�ำส่ังทำงปกครองไว้เป็นกำรชั่วครำวก่อนกำร 
   วินิจฉัยอุทธรณ์
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   ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โครงกำรดังกล่ำวมต้ีนทนุกำรพัฒนำ (มูลค่ำตำมบญัช)ี เปน็จ�ำนวนเงนิ 1,761 ล้ำนบำท  
   โดยแบ่งเป็นต้นทุนค่ำท่ีดิน 793 ล้ำนบำทและต้นทุนกำรก่อสร้ำงรวมดอกเบี้ยคิดเป็นจ�ำนวน 968 ล้ำนบำท  
   ท้ังนี้ ท่ีปรึกษำกฎหมำยและฝ่ำยบริหำรของกิจกำรร่วมค้ำเหน็ว่ำ ศำลปกครองจะไม่มีค�ำพิพำกษำหรือส่ังให ้
   เพิกถอนควำมเห็นชอบในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และใบรับแจ้งให้ก่อสร้ำงอำคำร  
   ดัดแปลง รื้อถอนอำคำรท่ีออกใหแ้ก่บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ�ำกัด และยกเลิกกำรก่อสร้ำง 
   โครงกำรเดอะไลน์ สำทร ตำมท่ีโจทก์รอ้งขอ

   กลุ่มบริษัทและกิจกำรร่วมค้ำอยู่ระหว่ำงกำรต่อสู้คดี ทนำยควำมของกลุ่มบริษัทและฝ่ำยบริหำรเชื่อมั่นว่ำ 
   กลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับควำมเสียหำยจำกคดี กลุ่มบริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกประมำณกำรหน้ีสินเพ่ิมเติมจำก 
   จ�ำนวนท่ีได้บันทึกไปแล้ว (หมำยเหตุ 30)

 40.5 สัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตรำดอกเบี้ย (Cross Currency and Interest Rate Swap Agreement)

  รำยละเอียดของสัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตรำดอกเบี้ย (Cross Currency and Interest Rate Swap  
  Agreement) ท่ียังคงมีผลบังคับ ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดังน้ี

สกุลเงนิและอัตรำดอกเบี้ยรบัตำมสัญญำ สกุลเงนิและอัตรำดอกเบี้ยจำ่ยตำมสัญญำ วันส้ินสุด       
สัญญำจ�ำนวนเงนิต้น อัตรำดอกเบี้ย จ�ำนวนเงนิต้น อัตรำดอกเบี้ย

1 651 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี
รอ้ยละ 4.80

15 ล้ำนปอนด์ อัตรำดอกเบีย้คงท่ี
รอ้ยละ 4.40

ธนัวำคม 2562

  เมื่อวันท่ี 11 มิถุนำยน 2562 บรษัิทฯ ได้ยกเลิกสัญญำดังกล่ำวแล้ว

 40.6 สัญญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract)

  บริษัทฯ มีภำระผูกพันท่ีส�ำคัญอันเก่ียวเน่ืองจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำและกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตรำ 
  ต่ำงประเทศ บรษัิทฯ ได้ตกลงท�ำสัญญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพ่ือใชเ้ปน็เครื่องมอืในกำรบรหิำรควำมเส่ียง

  ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษัิทฯ มีสัญญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้               

2562

สกุลเงนิ
จ�ำนวนท่ีซื้อ อัตรำแลกเปล่ียนตำม

สัญญำของจ�ำนวนท่ีซื้อ
วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ

(ล้ำน) (บำทต่อหน่วย
เงนิตรำต่ำงประเทศ)

ดอลลำรส์หรฐั 8.61 32.87 31 มีนำคม 2563 - 30 ธนัวำคม 2564

2561

สกุลเงนิ
จ�ำนวนท่ีซื้อ อัตรำแลกเปล่ียนตำม

สัญญำของจ�ำนวนท่ีซื้อ
วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ

(ล้ำน) (บำทต่อหน่วย
เงนิตรำต่ำงประเทศ)

ดอลลำรส์หรฐั 19.32 32.87 29 มีนำคม 2562 - 30 ธนัวำคม 2564
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 40.7 ภำระผูกพันจำกสัญญำเงนิลงทุน

  ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทย่อยมีภำระผูกพันจำกกำรท�ำสัญญำเงนิลงทุนในบรษัิทต่ำงประเทศท่ียังไม่ช�ำระ 
  ภำยใต้สัญญำจ�ำนวน 4.5 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั

 40.8 ภำระผูกพันอ่ืน

  กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันเก่ียวกับกำรบริจำคเงินใหแ้ก่องค์กำรทุนเพ่ือเด็กแหง่สหประชำชำติ (United Nations  
  Children’s Fund: UNICEF) จ�ำนวนไม่ต�ำกว่ำ 1 ล้ำนดอลลำรส์หรฐัต่อปี เป็นเวลำ 3 ปี ต้ังแต่ปี 2557 ถึงปี 2559  
  ท้ังนี้ เป็นไปตำมบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงบรษัิทฯ และองค์กำรยูนิเซฟซึ่งลงนำมเมื่อวันท่ี 29 มกรำคม 2557 โดย 
  ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครั้งท่ี 3/2560 ได้พิจำรณำอนุมติักำรต่ออำยุขอ้ตกลงดังกล่ำวออกไปอีกหนึ่งครำว 
  เป็นเวลำ 3 ต้ังแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 อย่ำงไรก็ตำม ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครั้งท่ี 15/2562 ได้พิจำรณำ 
  อนุมัติกำรต่ออำยุข้อตกลงดังกล่ำวออกไปอีกหน่ึงครำว เป็นเวลำ 1 ปี ต้ังแต่ปี 2562 ถึงปี 2563

41. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ�ำแนกตำมส่วนงำน

 ขอ้มูลส่วนงำนด�ำเนินงำนท่ีน�ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบรษัิทฯ  ท่ีผูม้อี�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำน 
 ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร 
 ด�ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และ 
 บรกิำร กลุ่มบรษัิทมีส่วนงำนท่ีรำยงำนท้ังส้ิน 3 ส่วนงำน ดังนี้ 

 • ส่วนงำนธุรกิจอสังหำรมิทรพัย ์เป็นส่วนงำนท่ีด�ำเนินธุรกิจจดัสรรท่ีดินขำยพรอ้มบ้ำน โครงกำรอำคำรชุดพักอำศัย  
  โครงกำรอำคำรท่ีพักอำศัยใหเ้ชำ่ และโครงกำรอำคำรส�ำนักงำนใหเ้ชำ่

 • ส่วนงำนธุรกิจบรหิำรอำคำร บรหิำรงำนโครงกำร และนำยหน้ำซื้อขำยอสังหำรมิทรพัย์ เป็นส่วนงำนท่ีด�ำเนินธุรกิจ 
  เก่ียวกับกำรใหบ้รกิำรรบับรหิำรอำคำรและเป็นนำยหน้ำซื้อขำยอสังหำรมิทรพัย์

 • ส่วนงำนด�ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรบรหิำรโรงแรม

 • ส่วนงำนธุรกิจอ่ืน ๆ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและโรงเรยีน

 กลุ่มบรษัิทไม่มีกำรรวมส่วนงำนด�ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนข้ำงต้น

 ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรตัดสินใจ 
 เก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มบริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน 
 โดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน ซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุน 
 จำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงนิ

 กำรบันทึกบัญชสี�ำหรบัรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชสี�ำหรบัรำยกำรธุรกิจ 
 กับบุคคลภำยนอก
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 ข้อมูลรำยได้และก�ำไรรวมของส่วนงำนของกลุ่มบรษัิทส�ำหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันท่ี                 
31 ธนัวำคม 2562

ธุรกิจ
อสังหำรมิทรพัย์

ธุรกิจบรหิำร
อำคำร

บรหิำรงำน
โครงกำรและ

นำยหน้ำซื้อขำย
อสังหำรมิทรพัย์

ธุรกิจบรหิำร
โรงแรม ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงำน

ท่ีรำยงำน

รำยกำร
ปรบัปรุงและ
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน

งบกำรเงนิรวม

รำยได้จำกกำรขำย
อสังหำรมิทรพัย์

- โครงกำรบ้ำน 13,756

- โครงกำรคอนโดมิเนียม                5,370

รวม 19,126

รำยได้จำกกำรขำยวัสดกุ่อสรำ้ง 44

รำยได้จำกโครงกำรเพ่ือเชำ่                     90

รำยได้จำกภำยนอก 19,260 4,601 145 303 24,309 - 24,309

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน 141 3,604 - 43 3,788 (3,788) -

ดอกเบี้ยรบั 712 16 - 30 758 (326) 432

ดอกเบี้ยจำ่ย (1,274) (31) (16) (45) (1,366) 431 (935)

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ�ำหนำ่ย (168) (18) - (2) (188) - (188)

ขำดทนุจำกกำรลดลงของมูลค่ำ
ต้นทุนโครงกำรพัฒนำและ
ท่ีดินรอกำรพัฒนำ (398) - - - (398) - (398)

โอนกลับขำดทนุจำกกำรลดลง 
ของมูลค่ำอสังหำรมิทรพัย ์
เพ่ือกำรลงทุน 20 - - - 20 - 20

ขำดทนุจำกกำรลดลงของมูลค่ำ 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (116) - - - (116) 73 (43)

ขำดทนุจำกกำรลดลงของมูลค่ำ 
เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม - - - (8) (8) - (8)

ขำดทนุจำกกำรลดลงของมูลค่ำ 
เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - - - (23) (23) - (23)

ก�ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 2,939 4,442 (269) (31) 7,081 (3,610) 3,471

รำยได้อ่ืน 1,549

ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนกลำง (2,913)

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงนิลงทุน
ในกำรรว่มค้ำ 881

ส่วนแบ่งขำดทุนจำก
เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม (91)

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้                 (622)

ก�ำไรส�ำหรบัปี                 2,275
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันท่ี                 
31 ธนัวำคม 2561

ธุรกิจ
อสังหำรมิทรพัย์

ธุรกิจบรหิำรอำคำร
บรหิำรงำน

โครงกำรและ
นำยหน้ำซื้อขำย
อสังหำรมิทรพัย์

ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน

รำยกำรปรบัปรุง
และตัดรำยกำร

ระหว่ำงกัน
งบกำรเงนิรวม

รำยได้จำกกำรขำย
อสังหำรมิทรพัย์

- โครงกำรบ้ำน 14,948

- โครงกำรคอนโดมิเนียม                    6,604    

รวม 21,552

รำยได้จำกกำรขำยวัสดุ
ก่อสรำ้ง 2

รำยได้จำกโครงกำรเพ่ือเชำ่                          85

รำยได้จำกภำยนอก 21,639 4,311 297 26,247 - 26,247

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน 308 3,183 44 3,535 (3,535) -

ดอกเบี้ยรบั 790 16 8 814 (449) 365

ดอกเบี้ยจำ่ย (1,014) (7) (35) (1,056) 486 (570)

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัด
จ�ำหน่ำย (122) (14) (2) (138) - (138)

ขำดทนุจำกกำรลดลงของมูลค่ำ
ต้นทุนโครงกำรพัฒนำและ
ท่ีดินรอกำรพัฒนำ (130) - - (130) - (130)

ขำดทนุจำกกำรลดลงของ
มูลค่ำอสังหำรมิทรพัย์
เพ่ือกำรลงทุน (20) - - (20) - (20)

ขำดทนุจำกกำรลดลงของมูลค่ำ 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (73) - - (73) 52 (21)

ก�ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 4,830 3,940 (11) 8,759 (3,446) 5,313

รำยได้อ่ืน 534

ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนกลำง (3,577)

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงนิลงทุน
ในกำรรว่มค้ำ 444

ส่วนแบ่งขำดทุนจำก
เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม (139)

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้                      (533)

ก�ำไรส�ำหรบัปี                     2,042

279



ข้อมูลเก่ียวกับเขตภมูิศำสตร ์

 รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกก�ำหนดขึ้นตำมสถำนท่ีต้ังของลูกค้ำ

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

2562 2561

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 

 ประเทศไทย 24,172 26,248

 สหรัฐอเมริกำ 130 -

 สหรำชอำณำจกัร                                  7                                  -

รวม                       24,309                       26,248

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ำรำยใหญ่

 ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทไมม่รีำยได้จำกลกูค้ำรำยใดท่ีมมูีลค่ำเท่ำกับหรอืมำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร

42. ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

 ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทมีสินทรพัย์และหนี้สินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรอืเปิดเผยมูลค่ำ 
 ยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม

31 ธนัวำคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรพัย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 

อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน - - 390 390

หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 

หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน - 31,643 - 31,643

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม

31 ธนัวำคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรพัย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 

อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน - - 298 298

หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 

หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน - 24,217 - 24,217
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

31 ธนัวำคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรพัย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 

อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน - - 355 355

หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 

หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน - 31,643 - 31,643

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

31 ธนัวำคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรพัย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 

อสังหำรมิทรพัย์เพ่ือกำรลงทุน - - 269 269

หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม 

หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน - 24,217 - 24,217

43. เครื่องมือทำงกำรเงนิ

 43.1 นโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียง

  เครื่องมือทำงกำรเงนิท่ีส�ำคัญของกลุ่มบรษัิทตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชฉีบับท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำร 
  และกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรบัเครื่องมือทำงกำรเงนิ” ประกอบด้วยเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้กำรค้ำ 
  เงินใหกู้้ยืม เงินลงทุน เจำ้หนี้กำรค้ำ และเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน 
  ดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงดังนี้

  ควำมเส่ียงด้ำนกำรใหสิ้นเชื่อ

  กลุ่มบรษัิทมคีวำมเส่ียงด้ำนกำรใหสิ้นเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลกูหนีก้ำรค้ำและเงนิใหกู้้ยมื ฝ่ำยบรหิำรควบคมุควำมเส่ียงนี ้
  โดยกำรก�ำหนดใหม้ีนโยบำยและวิธกีำรในกำรควบคุมสินเชื่อท่ีเหมำะสม ดังน้ัน กลุ่มบรษัิทจงึไม่คำดว่ำจะได้รบัควำม 
  เสียหำยท่ีเป็นสำระส�ำคัญจำกกำรใหสิ้นเชื่อ นอกจำกนี้ กำรใหสิ้นเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีกำรกระจุกตัว เน่ืองจำก 
  กลุ่มบริษัทมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอำจต้องสูญเสีย 
  จำกกำรใหสิ้นเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชขีองลูกหนี้กำรค้ำและเงนิใหกู้้ยืมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ

  ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ย

  กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ยท่ีส�ำคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงนิฝำกธนำคำร เงนิกู้ยืมระยะส้ัน หุน้กู้ และ 
  เงนิกู้ยืมระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงนิส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลง 
  ตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ย 
  ของกลุ่มบรษัิทจงึอยู่ในระดับต�ำ
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  สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สิน 
  ทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ี สำมำรถแยกตำมวันท่ีครบก�ำหนดหรือวันท่ีมีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม ่ 
  (หำกวันท่ีมีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562

อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี อัตรำ
ดอกเบีย้

ปรบัขึ้นลง
ตำม

รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ท่ีแท้จรงิภำยใน

1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 
5 ปี

เมื่อ
ทวงถำม

(รอ้ยละต่อป)ี

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

- เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด - - - - 2,027 96 2,123 0.13 - 1.65

- เงนิลงทุนชั่วครำว - - - - 341 - 341 6.09

- ลูกหนี้กำรค้ำ - - - - - 1,970 1,970 -

- เงนิใหกู้้ยืมระยะส้ัน 200 - - - - - 200 12.00

- เงนิใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน - - - 7,245 - - 7,245 3.85 - 5.19

- ต๋ัวเงนิรบัและเงนิใหกู้้ยืมระยะยำว 2 - 136 - - - 138 3.85, 6.00

- สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน - เงนิประกัน 
  กำรเชำ่                -                -                -                -                -           146           146 -

         202                -           136        7,245       2,368        2,212      12,163

หนี้สินทำงกำรเงนิ

- เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 5,514 - - - - - 5,514 หมำยเหตุ 23

- ต๋ัวแลกเงนิ 1,383 - - - - - 1,383 หมำยเหตุ 23

- เจำ้หนี้กำรค้ำ - - - - - 2,193 2,193 -

- เงนิกู้ยืมระยะยำว - - - - 19,705 - 19,705 หมำยเหตุ 25

- หน้ีสินจำกสัญญำจะซื้อจะขำย
   ทรพัยสิ์นท่ีมสิีทธซิื้อคืนและขำยคืน - 552 - - - - 552 หมำยเหตุ 26

- ต๋ัวเงนิจำ่ยระยะยำวค่ำท่ีดิน - - - - - 4,744 4,744 หมำยเหตุ 27

- หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน       4,998     26,267                -                -                -                -      31,265 หมำยเหตุ 28

     11,895      26,819                -                -      19,705       6,937     65,356
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 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561

อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี อัตรำ
ดอกเบีย้

ปรบัขึ้นลง
ตำม

รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ท่ีแท้จรงิภำยใน

1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 
5 ปี

เมื่อ
ทวงถำม

(รอ้ยละต่อป)ี

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

- เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด - - - - 3,307 619 3,926 0.13 - 1.75

- เงนิลงทุนชั่วครำว - - - - 406 1,963 2,369 3.88

- ลูกหนี้กำรค้ำ - - - - - 122 122 -

- เงนิใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน - - - 6,621 - - 6,621 3.50 - 4.88

- ต๋ัวเงนิรบัและเงนิใหกู้้ยืมระยะยำว                -             10                -                -                -                -             10 4.00

               -             10                -        6,621        3,713       2,704     13,048

หนี้สินทำงกำรเงนิ

- เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 6,250 - - - - - 6,250 2.50 - 2.90

- ต๋ัวแลกเงนิ 5,875 - - - - - 5,875 2.15 - 2.31

- เจำ้หนี้กำรค้ำ - - - - - 1,676 1,676 -

- เงนิกู้ยืมระยะยำว - - - - 11,614 - 11,614 หมำยเหตุ 25

- ต๋ัวเงนิจำ่ยระยะยำวค่ำท่ีดิน - - - - - 3,728 3,728 หมำยเหตุ 27

- หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน       3,997     20,443                -                -                -                -     24,440 หมำยเหตุ 28

      16,122     20,443                -                -       11,614       5,404     53,583
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562

อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี อัตรำ
ดอกเบีย้

ปรบัขึ้นลง
ตำม

รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ท่ีแท้จรงิภำยใน

1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 
5 ปี

เมื่อ
ทวงถำม

(รอ้ยละต่อป)ี

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

- เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด - - - - 905 17 922 0.13 - 1.65

- เงนิลงทุนชั่วครำว - - - - 341 - 341 6.09

- ลูกหนี้กำรค้ำ - - - - - 1,823 1,823 -

- เงนิใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน - - - 14,392 - - 14,392 3.50 - 5.19

- เงนิใหกู้้ยืมระยะยำว 2 - - - - - 2 3.85

- สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน - เงนิประกัน
  กำรเชำ่                -                -                -                -                -           146           146 -

              2                -                -      14,392        1,246        1,986      17,626

หนี้สินทำงกำรเงนิ

- เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 5,514 - - - - - 5,514 หมำยเหตุ 23

- ต๋ัวแลกเงนิ 1,383 - - - - - 1,383 หมำยเหตุ 23

- เจำ้หนี้กำรค้ำ - - - - - 1,426 1,426 -

- เงนิกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน - - - 348 - - 348 3.5

- เงนิกู้ยืมระยะยำว - - - - 13,259 - 13,259 หมำยเหตุ 25

- หนีสิ้นจำกสัญญำจะซื้อจะขำย
   ทรพัยสิ์นท่ีมสิีทธซิื้อคืนและขำยคืน - 552 - - - - 552 หมำยเหตุ 26

- ต๋ัวเงนิจำ่ยระยะยำวค่ำท่ีดิน - - - - - 2,849 2,849 หมำยเหตุ 27

- หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน       4,998     26,267              -              -              -              -      31,265 หมำยเหตุ 28

     11,895      26,819              -          348      13,259        4,275     56,596
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561

อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี อัตรำ
ดอกเบีย้

ปรบัขึ้นลง
ตำม

รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ท่ีแท้จรงิภำยใน

1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 
5 ปี

เมื่อ
ทวงถำม

(รอ้ยละต่อป)ี

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

- เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด - - - - 2,336 198 2,534 0.13 - 1.75

- เงนิลงทุนชั่วครำว - - - - 406 1,963 2,369 3.88

- ลูกหนี้กำรค้ำ - - - - - 77 77 -

- เงนิใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน                -                -                -      15,749                -                -      15,749 3.5 - 4.88

               -                -                -      15,749        2,742       2,238     20,729

หนี้สินทำงกำรเงนิ

- เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 6,250 - - - - - 6,250 2.52 - 2.90

- ต๋ัวแลกเงนิ 5,875 - - - - - 5,875 2.15 - 2.31

- เจำ้หนี้กำรค้ำ - - - - - 1,263 1,263 -

- เงนิกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน - - - 468 - - 468 3.5 - 4.88

- เงนิกู้ยืมระยะยำว - - - - 8,877 - 8,877 หมำยเหตุ 25

- ต๋ัวเงนิจำ่ยระยะยำวค่ำท่ีดิน - - - - - 2,503 2,503 หมำยเหตุ 27

- หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน       3,997     20,443                -                -                -                -     24,440 หมำยเหตุ 28

      16,122     20,443                -          468        8,877       3,766     49,676

  ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน

  กลุม่บรษัิทมคีวำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีส�ำคัญอันเก่ียวเน่ืองจำกกำรซื้อสินค้ำและบรกิำรเปน็เงนิตรำต่ำงประเทศ  
  เน่ืองจำกหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศมีจ�ำนวนไม่เป็นสำระส�ำคัญและถึงก�ำหนดช�ำระในเวลำอันส้ัน 
  กลุ่มบรษัิทจงึมไิด้ใชต้รำสำรอนุพันธเ์พ่ือบรหิำรควำมเส่ียงดังกล่ำว ยกเว้นรำยกำรเก่ียวกับกำรลงทนุในต่ำงประเทศ 
  ซึ่งกลุ่มบรษัิทได้ท�ำสัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตรำดอกเบี้ย (Cross Currency and Interest Rate Swap  
  Agreement) และสัญญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Contract) ตำมท่ีได้กล่ำวไว้ 
  ในหมำยเหตุ 40.5 และ 40.6
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 43.2 มูลค่ำยุติธรรม

  กลุ่มบรษัิทประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้

  ก) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินท่ีจะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันส้ัน ได้แก่ เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 
   ลูกหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีกำรค้ำ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง 
   ฐำนะกำรเงนิ

  ข) หุน้กู้ท่ีจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำคงท่ีแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค�ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ำย 
   ในอนำคต คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำดปัจจุบัน

  ค) เงนิกู้ยืมระยะส้ันและระยะยำวท่ีจำ่ยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรม 
   โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชท่ีีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ

  ในระหว่ำงปีปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

  สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทมีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง 
  ฐำนะกำรเงนิ ยกเว้นรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม

2562 2561 2562 2561

หนี้สินทำงกำรเงนิ

หุน้กู้ชนิดไม่มีประกัน 31,265 24,440 31,643 24,217

44. กำรบรหิำรจดักำรทุน

 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ คือ กำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพ่ือสนับสนุน 
 กำรด�ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และเสรมิสรำ้งมูลค่ำกำรถือหุน้ใหกั้บผู้ถือหุน้

 กลุ่มบริษัทบริหำรจดักำรสถำนะของทุนโดยใช้อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพ่ือใหส้อดคล้องกับ 
 เงื่อนไขในสัญญำเงนิกู้ยืมจำกธนำคำรและข้อก�ำหนดของหุน้กู้ ซึ่งต้องรกัษำระดับของอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนนี้ใหไ้ม่เกิน  
 2.5 ต่อ 1 (2561: 2.5 ต่อ 1) ท้ังน้ี หน้ีสินใหห้มำยถึงเงนิกู้ยืมท่ีมีดอกเบี้ยเท่ำนั้น

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษัิทไม่ได้เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบำย หรอืกระบวนกำร 
 ในกำรบรหิำรจดักำรทุน
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45. เหตกุำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

 45.1 วันท่ี 16 มกรำคม 2563 บรษัิทฯ ได้ท�ำสัญญำขำยหุน้ท้ังหมดของบรษัิท บีทีเอส แสนสิร ิโฮลด้ิง เอททีน จ�ำกัด (ซึ่งใน 
  วันเดียวกันได้จดทะเบยีนเปล่ียนชื่อกับกระทรวงพำณิชยเ์ป็น “บรษัิท รชัดำ อัลไลแอนซ ์จ�ำกัด”) ซึ่งเป็นบรษัิทรว่มค้ำ 
  ท่ีบรษัิทฯ  ถือหุน้รอ้ยละ 50 จ�ำนวนท้ังส้ิน 250,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ 100 บำทใหแ้ก่ บรษัิท โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท์  
  จ�ำกัด (มหำชน) ในรำคำซื้อขำยรวมท้ังส้ิน 41 ล้ำนบำท 

 45.2 ในระหว่ำงวันท่ี 24 กุมภำพันธ ์ ถึงวันท่ี 26 กุมภำพันธ ์ 2563 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขำยหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธแิละ 
  ไม่มีหลักประกันครั้งท่ี 1/2563 จ�ำนวน 4,000 ล้ำนบำท ซึ่งครบก�ำหนดไถ่ถอนในปี 2566 มีอัตรำดอกเบี้ย 3.75 ต่อปี  
  ตำมท่ีได้รบักำรอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เมื่อวันท่ี 14 กุมภำพันธ ์2563

 45.3 เมื่อวันท่ี 28 กุมภำพันธ ์2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ได้มีมติ ดังนี้

       (ก) อนุมัติเพ่ือน�ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรจำ่ยปันผลจำก 
   ผลกำรด�ำเนินงำนต้ังแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดใน 
   อัตรำหุน้ละ 0.08 บำท และเนื่องจำกในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 14 สิงหำคม 2562 มีมติ 
   อนุมัติกำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เป็นเงนิสดในอัตรำหุน้ละ 0.02 บำท ซึ่งได้จำ่ยเงนิปันผล 
   ไปแล้วเมื่อวันท่ี 10 กันยำยน 2562 บรษัิทฯ จงึจะจำ่ยเงนิปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุน้ละ 0.06 บำทภำยใน 
   เดือนพฤษภำคม 2563 ท้ังน้ี กำรจำ่ยเงนิปันผลดังกล่ำวขึ้นอยู่กับกำรอนุมัติของผู้ถือหุน้ของบรษัิทฯ

     (ข) อนุมัติกำรเพ่ิมวงเงนิในกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้ โดยเพ่ิมเติมวงเงนิอีกจ�ำนวนรวม 10,000 ล้ำนบำท ท้ังนี้  
   เมื่อรวมวงเงนิส�ำหรบักำรออกและเสนอขำยหุน้กู้ครั้งนีกั้บวงเงนิกำรออกหุน้กู้ท่ีได้รบัอนมุติัจำกท่ีประชมุสำมญั 
   ผู้ถือหุน้ส�ำหรบัปี 2556 ถึงปี 2562 แล้วนั้น วงเงนิส�ำหรบักำรออกหุน้กู้รวมท้ังส้ินไม่เกิน 50,000 ล้ำนบำท  
   ซึ่งชนิดของหุน้กู้อำจเป็นหุน้กู้ได้ทุกประเภท ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของสภำวะตลำดในขณะออกและ 
   เสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครำว ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 
   เพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป

46. กำรอนุมัติงบกำรเงนิ

 งบกำรเงนิน้ีได้รบักำรอนุมัติใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เมื่อวันท่ี 28 กุมภำพันธ ์2563
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