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บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 อนัดบัแรก ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 มีดงัน้ี 

 สัดส่วนการถือหุน้ 
 (ร้อยละของทุนชาํระแลว้) 
1. บริษทั วริิยะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 6.35 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 6.27 
3.  UBS AG Singapore Branch 3.85 
4.  Chase Nominees Limited 47 2.60 
5. นายวนัจกัร์ บุรณศิริ 2.47 

 ท่ีอยู่บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท       
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดใหอ้ยูใ่นรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 
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 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย         
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  

 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละของ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ การถือหุ้น 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นทางตรง     
บริษทั ชนชยั จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอส.ย.ูเอน็. แมเนจเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 85 85 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สิงคโปร์ 100 100 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ปภานนั จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละ    
    
  

  ผูถื้อใบอนุญาตจดัตั้ง 
    โรงเรียนสาธิตพฒันา 

 
ไทย 

 
100 

 
100 

บริษทั ศูนยบ์ุคลากรสาธิตพฒันา จาํกดั 
 

ให้บริการสนบัสนุนดา้นการบริหารแก่
โรงเรียนสาธิตพฒันา 

 
ไทย 

 
100 

 
100 

ถือหุ้นทางอ้อม     
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี เวนเจอร์ จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จาํกดั (เดิมช่ือ "บริษทั     
   แสนสิริ แลนด ์จาํกดั") พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
Sansiri Guernsey (2009) Limited พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ Guernsey 100 100 
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1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว                 
ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯหรือไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั  

 ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต  

 บริษทัฯได้เปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคตไวแ้ล้วใน           
หมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว                          
ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

1.4     นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2.1 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น 
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 ส่วนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯโดยการมีกรรมการร่วมกนั 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายแผน่คอนกรีตสาํเร็จรูป - - 8,461 98,531 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหาร

โครงการ 
- - 2,075 2,145 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 

ดอกเบ้ียรับ - - 128,165 112,734 ร้อยละ 3.00 - 3.25 ต่อปี  
   (2556: ร้อยละ 3.00 - 3.55 ต่อปี) 

รายไดค่้านายหนา้ - - 7,431 6,852 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 6,024 7,114 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 9,868 23,948 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการขายโครงการ - 3,134 - - ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 23 

ถึงร้อยละ 45 
      

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายแผน่คอนกรีตสาํเร็จรูป - - 48,107 385,314 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหาร

โครงการ 
- - 6,239 6,434 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 

ดอกเบ้ียรับ - - 393,387 302,683 ร้อยละ 3.00 - 3.25 ต่อปี  
   (2556: ร้อยละ 3.00 - 3.55 ต่อปี) 

รายไดค่้านายหนา้ - - 19,035 19,674 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 18,674 24,363 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 23,455 83,998 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 2 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
รายไดจ้ากการขายโครงการ 6,155 3,134 - - ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 23 

ถึงร้อยละ 45 
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ลกัษณะรายการ นโยบายราคาและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

 (1) รายได้ค่าบริหารงานทัว่ไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม และ       
ปันส่วนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตามเกณฑร์ายไดแ้ละเกณฑต์น้ทุนโครงการ ตามลาํดบั 

 (2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแก่บริษทัย่อยคิดเป็นรายเดือนในอตัราท่ีข้ึนอยู่กับขนาดของแต่ละ
โครงการ 

(3) ค่านายหนา้จากการขายโครงการคิดในอตัราร้อยละ 1.00 ของราคาขายตามสัญญา โดยแบ่งชาํระ
เม่ือลูกคา้ทาํสัญญาและเม่ือมีการโอนอสังหาริมทรัพย ์

2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 72,302 59,199 72,302 62,691 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 694 323 694 323 
รวม 72,996 59,522 72,996 63,014 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 223,172 161,625 223,172 160,927 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,082 967 2,082 967 
รวม 225,254 162,592 225,254 161,894 
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2.3 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหนี้การค้า     
บริษัทย่อย     
บริษทั ชนชยั จาํกดั - - 598 2,804 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 317 483 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั - - - 25 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั - - 12,263 12,437 
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จาํกดั (เดิมช่ือ "บริษทั  
   แสนสิริ แลนด ์จาํกดั") 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50 

บริษทั ปภานนั จาํกดั - - 5,267 51,112 
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั - - 62,729 346,226 
บริษทั เอน็อีดี แมนเนจเมนท ์จาํกดั - - 236 295 
บริษทั เอส.ย.ูเอน็ แมเนจเมนท ์จาํกดั - - 15 15 

 - - 81,425 413,447 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า     
บริษัทย่อย     
บริษทั ปภานนั จาํกดั - - - 65,225 
โรงเรียนสาธิตพฒันา - - - 62 
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จาํกดั (เดิมช่ือ "บริษทั      
   แสนสิริ แลนด ์จาํกดั") - - 213 - 

รวม - - 213 65,287 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั - - 6,823,601 5,648,794 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั - - 2,783,946 1,813,836 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 2,267,496 2,081,689 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 588,000 - 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. - - 233,168 239,214 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั - - 679,737 726,450 
บริษทั ปภานนั จาํกดั - - 399,504 1,802,290 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - - 3,632,717 3,332,760 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั - - 5,600 5,600 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จาํกดั - - 500 - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จาํกดั (ถือหุน้โดย     
   บริษทั ชนชยั จาํกดั) 5,000 5,000 - - 

รวม 5,000 5,000 17,414,269 15,650,633 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 9,351,719 5,080,413 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ - - 9,351,719 5,080,413 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 5,000 5,000 8,062,550 10,570,220 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,000) (5,000) (671,300) (671,300) 

สุทธิ - - 7,391,250 9,898,920 

ดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั - - 18,719 14,895 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั - - 6,982 25,406 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 5,993 94,518 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 3,774 - 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. - - 44,314 40,096 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั - - 1,813 16,013 
บริษทั ปภานนั จาํกดั - - 1,232 98,524 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จาํกดั - - 5 - 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - - 9,612 102,931 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั - - 236 100 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จาํกดั (ถือหุน้โดย 

    

   บริษทั ชนชยั จาํกดั) 333 333 - - 
รวม 333 333 92,680 392,483 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (333) (333) - (4,076) 
สุทธิ - - 92,680 388,407 
ค่างวดท่ียังไม่รับรู้เป็นรายได้     
บุคคลและบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 1,556 - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,622 12,791 10,892 8,472 

รวม 14,622 12,791 12,448 8,472 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เจ้าหนี้การค้า     
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั - - - 579 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 3,570 7,211 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั - - 422 1,954 
บริษทั ปภานนั จาํกดั - - - 5,460 
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 45 - 
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จาํกดั (เดิมช่ือ "บริษทั     
   แสนสิริ แลนด ์จาํกดั") - - 214 - 

รวม - - 4,251 15,204 

2.4 ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2557 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จาํกดั 5.00 - - 5.00 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2557 

บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั 5,648.79 3,214.48 (2,039.67) 6,823.60 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - 856.73 (268.73) 588.00 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั 1,813.84 2,158.32 (1,188.21) 2,783.95 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 2,081.69 1,475.82 (1,290.01) 2,267.50 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จาํกดั - 0.80 (0.30) 0.50 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 239.21 - (6.05) 233.16 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั 726.45 511.07 (557.78) 679.74 
บริษทั ปภานนั จาํกดั 1,802.29 735.03 (2,137.82) 399.50 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  3,332.76 1,958.37 (1,658.41) 3,632.72 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั 5.60 93.50 (93.50) 5.60 

รวม 15,650.63 11,004.12 (9,240.48) 17,414.27 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั ครบ
กาํหนดชาํระเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2556: ร้อยละ 3.00 - 
3.55 ต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
จากเงินตน้ของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวนรวม 5 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
เน่ืองจากการผดินดัชาํระดอกเบ้ียเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนั  

2.5 การคํ้าประกนับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯมีภาระการคํ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทั      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้ ํ้าประกนั ผูถู้กคํ้าประกนั 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั 395 395 

รวม  395 395 

3. เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจาํนวน
ดงักล่าวไดน้าํไปคํ้าประกนัหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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4. ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน      
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน                                - - 12.88 57.75 
 3 - 6 เดือน                               - - 0.21 90.92 
 6 - 12 เดือน                               - - 0.09 216.26 
 มากกวา่ 12 เดือน                               - - 68.25 48.52 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               - - 81.43 413.45 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 34.87 16.57 - - 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  5.86 24.11 1.74 2.14 
 3 - 6 เดือน 4.10 1.42 1.02 0.09 
 6 - 12 เดือน 4.40 6.32 - 0.24 
 มากกวา่ 12 เดือน 11.58 12.16 0.42 0.42 

รวม 60.81 60.58 3.18 2.89 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (15.35) (16.05) (1.46) (0.75) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั,      
   สุทธิ 45.46 44.53 1.72 2.14 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 45.46 44.53 83.15 415.59 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

11 

5. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน     

2557 
31 ธนัวาคม   

2556 
30 กนัยายน      

2557 
31 ธนัวาคม   

2556 
วสัดุก่อสร้าง 27.06 38.82 23.04 36.43 
ท่ีดิน 39,552.46 35,947.98 23,072.89 21,088.91 
ค่าก่อสร้าง 13,704.14 36,752.14 7,731.75 21,108.81 
ค่าสาธารณูปโภค 52,350.09 11,204.22 26,453.34 6,398.48 
ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน     
   ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 3,847.44 2,830.87 2,958.63 2,301.94 
รวม 109,481.19 86,774.03 60,239.65 50,934.57 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นตน้ทุนขาย 
       สะสม 

 
(52,422.22) 

 
(41,120.89) 

 
(32,641.41) 

 
(26,688.18) 

 ค่าเผื่อการลดมลูค่าโครงการ (15.60) (31.75) - - 
คงเหลือ 57,043.37 45,621.39 27,598.24 24,246.39 

5.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการส่วนใหญ่
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 49,639.77 ลา้นบาท และ 33,289.10 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24,332.00 
ลา้นบาท และ 18,134.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

5.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการพฒันาและก่อสร้างท่ี  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้โครงการท่ีเปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวม
ตน้ทุนของท่ีดินและงานก่อสร้างท่ีบนัทึกไปแล้ว) คิดเป็นเงินประมาณ 47,831.99 ล้านบาท และ 
53,796.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 26,713.24 ลา้นบาท และ 22,812.75 ลา้น
บาท ตามลาํดบั) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5.3 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุน
การกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนในการพฒันาโครงการจาํนวน 1,016.57 ลา้นบาท และ 681.56 ตามลาํดบั                
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 656.69 ลา้นบาท และ 496.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั) อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน
สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 เท่ากบัร้อยละ 4.65 และร้อยละ 4.83 
ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 4.63 และร้อยละ 4.75 ตามลาํดบั) 

5.4 ในระหว่างงวดปัจจุบัน  บริษัทย่อยโอนกลับค่ า เผื่อการลดลงของมูลค่ าต้นทุนโครงการ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นจาํนวน 14.57 ลา้นบาท (สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2556: 13.44 ลา้นบาท) 

5.5 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

มูลค่าการซ้ือขายท่ีไดมี้การทาํสญัญาแลว้ 123,680.75 116,185.38 67,594.43 58,622.07 
มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ 185,280.10 171,624.48 97,357.24 82,185.91 
อตัราส่วนของมูลค่าซ้ือขายท่ีไดมี้การทาํสญัญา 66.75% 67.70% 69.43% 71.33% 
ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 3,680.90 3,001.59 1,359.64 1,212.79 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
   เงินลงทุน ค่าเผ่ือผลขาดทุน  
 ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน จากเงินลงทุน เงินลงทุนสุทธิ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง           
บริษทั ชนชยั จาํกดั 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 - - 101.52 101.52 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 600.00 600.00 100 100 610.52 610.52 - - 610.52 610.52 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั 3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 - - 4.52 4.52 
บริษทั เอส. ย.ู เอน็. แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 - - 20.08 20.08 
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั  2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 - - 2.50 2.50 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั  100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - - 20.00 20.00 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั 2.50 2.50 100 100 4.07 4.07 - - 4.07 4.07 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลด้ิง จาํกดั 2.50 2.50 85 85 2.13 2.13 - - 2.13 2.13 
บริษทั ปภานนั จาํกดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 (20.00) (20.00) - - 
บริษทั ศูนยบ์ุคลากรสาธิตพฒันา จาํกดั   1.00   1.00 100 100 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 40.00 40.00 100 100 40.00 40.00 - - 40.00 40.00 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 1.19 1.19 100 100 1.19 1.19 - - 1.19 1.19 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย     927.53 927.53 (20.00) (20.00) 907.53 907.53 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 เงินปันผลรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 

บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง     
บริษทั ชนชยั จาํกดั 120.24 63.00 383.94 145.26 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - - 174.00 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 120.24 63.00 383.94 319.26 

7. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
                                       

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 597.16 8.73 
ซ้ือสินทรัพย ์ 0.54 - 
โอนจากตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 26.89 10.16 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- มูลค่าสุทธิตามบญัชี (522.57) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (12.05) (0.49) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 89.97 18.40 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 บริษทั ปภานนั จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”)ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นโดย
บริษทัยอ่ยตกลงขายทรัพยสิ์นซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารสํานกังานสิริภิญโญ ระบบสาธารณูปโภค
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการประกอบกิจการอาคารสํานกังานดงักล่าว (“ทรัพยสิ์นฯ”) ซ่ึงบนัทึกอยู่
ในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 
522.57 ลา้นบาท และ 242.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์แสนสิริ ไพร์ม 
ออฟฟิศ (“กองทุนรวมฯ”) โดยมีค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 1,699.44 ล้านบาท บริษทัย่อยได้จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนรวมฯในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระทาํการเพื่อรับประกนั 

(1) การมีผูเ้ช่าสําหรับพื้นท่ีเช่าท่ีวา่งและการให้เช่าพื้นท่ีรับประกนั เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นฯ 

(2) ค่าใช้จ่ายส่วนทุน ซ่ึงหมายถึง รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเพื่อปรับปรุงและพฒันา
ทรัพยสิ์นฯให้มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน นอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษาตามปกติเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นฯ 

(3) ส่วนต่างของกาํไรจากการดาํเนินงานของทรัพยสิ์นฯท่ีกองทุนรวมฯจะเขา้ลงทุนคร้ังแรกสําหรับ
ช่วงเวลา 12 เดือน หากกองทุนรวมฯมีกาํไรจากการดาํเนินงานนอ้ยกวา่จาํนวนเงิน 114.2 ลา้นบาท 

 บริษทัย่อยไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของค่าใช้จ่ายในการรับประกนัดงักล่าวท่ีบริษทัย่อย
ตอ้งชาํระให้แก่กองทุนรวมฯ รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 71.40 ลา้นบาท โดยบนัทึกหกัจากกาํไรจาก
การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมฯ ในกาํไรหรือขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
31 มีนาคม 2557 

บริษทัยอ่ยรับรู้กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นฯใหก้องทุนรวมฯ (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง
และค่าใชจ่้ายในการรับประกนัดงักล่าว) เป็นจาํนวนเงิน 767.51 ลา้นบาทในกาํไรหรือขาดทุนรวม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยไดจ่้ายค่าใชจ่้ายในการรับประกนัให้แก่กองทุนรวมฯเป็นจาํนวน
เงิน 11.29 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน
ประมาณ 526.54 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2557: ไม่มี) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชย ์  

8. ทีด่ินรอการพฒันา 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 

ท่ีดินรอการพฒันา 2,488.67 2,477.98 1,981.32 1,953.81 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่าโครงการ (52.49) (52.49) - - 
สุทธิ 2,436.18 2,425.49 1,981.32 1,953.81 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2,068.46 ล้านบาท และ 2,040.95 ล้านบาท ตามลําดับ ได้จดจํานองเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,967.05 ลา้นบาท และ 1,939.54 ลา้น
บาท) 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
ท่ีดินรอการพฒันาเป็นจาํนวน 34.38 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2557: ไม่มี) 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557  สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 2,699.54 1,197.12 
ซ้ือระหวา่งงวด 186.98 69.38 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (272.57) (6.24) 
โอนเขา้/โอนออกระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1.54 (8.59) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (194.51) (116.04) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 2,420.98 1,135.63 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 1,056.47 ลา้นบาท และ 973.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปจด
จาํนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 718.18 ลา้นบาท และ 
732.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 91.98 77.83 
ซ้ือระหวา่งงวด 21.79 19.62 
โอนเขา้ระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 6.55 8.93 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (12.39) (9.50) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 107.93 96.88 

11. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 368.57 41.20 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (21.52) (1.58) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 347.05 39.62 

12. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร   
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4,400.00 3,550.00 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
ตัว๋แลกเงิน   
ราคาตามมูลค่า 3,469.00 2,500.00 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (24.08) (16.72) 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ 3,444.92 2,483.28 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.10 ถึง 5.12 ต่อปี 
และคํ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (31 ธนัวาคม 2556: 
ร้อยละ 3.60 ถึง 4.05 ต่อปี) ตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.10 ถึง 3.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2556: 
ร้อยละ 3.15 ถึง 3.25 ต่อปี) 

13. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 20,575.65 15,685.02 10,463.47 8,418.40 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง     
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (11,806.64) (5,820.29) (5,367.76) (3,133.37) 
สุทธิ 8,769.01 9,864.73 5,095.71 5,285.03 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR - 2.62% ถึง MLR - 1% และมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอน 

ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการไดจ้ดจาํนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารขา้งตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

18 

ทั้งน้ี สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล           
การเพิ่มทุนและลดทุนเรือนหุ้น การคํ้ าประกันหน้ีสิน การเปล่ียนแปลงกรรมการ และการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 15,685.02 8,418.40 
บวก: กูเ้พิ่ม 11,988.74 5,450.35 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (7,098.11) (3,405.28) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 20,575.65 10,463.47 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบั
ธนาคารพาณิชย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในวงเงินประมาณ 6,380 ลา้นบาท 
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ใน
อตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 
2563 เงินกูย้มืดงักล่าวมีหลกัประกนัคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

 ข) บริษทั พิวรรธนา จาํกดั ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในวงเงินประมาณ 
3,397 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี และมีกาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและตอ้งจ่ายชาํระคืนเงิน
ต้นทั้ งหมดภายในปี 2563 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

 ค) บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ไดท้าํสัญญากูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในวงเงิน
ประมาณ 1,500 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี และมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและตอ้งจ่ายชาํระ
คืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2563 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนัคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2553 ร้อยละ 5.60 ต่อปี 7 ปี 24 พฤษภาคม 2560 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2554 ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.40 ต่อปี 5 ปี 21 กรกฎาคม 2559 1,000.00 1,000.00 
 ปีท่ี 4 - 5 ร้อยละ 6.00 ต่อปี     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2554 ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.40 ต่อปี 5 ปี 3 ตุลาคม 2559 1,000.00 1,000.00 
 ปีท่ี 4 - 5 ร้อยละ 6.00 ต่อปี     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2555 ปีท่ี 1 ร้อยละ 4.50 ต่อปี  3 ปี 31 พฤษภาคม 2558 1,000.00 1,000.00 
 ปีท่ี 2 ร้อยละ 5.00 ต่อปี     
 ปีท่ี 3 ร้อยละ 5.50 ต่อปี     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2555 ร้อยละ 4.80 ต่อปี 3 ปี 19 ตุลาคม 2558 1,000.00 1,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2556 ร้อยละ 4.99 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2561 3,000.00 3,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2556 ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี 30 พฤษภาคม 2561 1,000.00 1,000.00 
 ปีท่ี 3 - 4 ร้อยละ 5.00 ต่อปี     
 ปีท่ี 5 ร้อยละ 5.30 ต่อปี     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2556 ร้อยละ 4.95 ต่อปี 5 ปี 23 สิงหาคม 2561 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2556 ร้อยละ 5.20 ต่อปี 5 ปี 6 เดือน 4 เมษายน 2562 1,000.00 1,000.00 

   รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า   13,000.00 13,000.00 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (37.91) (49.12) 

หุ้นกู ้- สุทธิ    12,962.09 12,950.88 
หกั: หุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (998.82) - 

หุ้นกูส่้วนท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี   11,963.27 12,950.88 

 ทั้งน้ี ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหน้าท่ี   
บางประการซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของ    
งบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายขุองหุน้กู ้ทั้งน้ี หน้ีสินใหห้มายถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่านั้น 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด 69.72 46.40 
เพิ่มสาํหรับงวด 7.89 5.11 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 77.61 51.51 

16. ประมาณการหนีสิ้น 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัการฟ้องร้อง การรับประกนับา้นและอาคาร
ชุด และเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประมาณการ   ประมาณการ  
  หน้ีสินเก่ียวกบั   หน้ีสินเก่ียวกบั  
 ประมาณการ การรับประกนั  ประมาณการ การรับประกนั  
 หน้ีสินเก่ียวกบั บา้นและ  หน้ีสินเก่ียวกบั บา้นและ  
 การฟ้องร้อง อาคารชุด รวม การฟ้องร้อง อาคารชุด รวม 

ยอดตน้งวด 2.95 95.36 98.31 2.95 60.34 63.29 
เพ่ิมระหวา่งงวด - 82.53 82.53 - 45.00 45.00 
จ่ายระหวา่งงวด - (90.14) (90.14) - (58.87) (58.87) 

ยอดส้ินงวด 2.95 87.75 90.70 2.95 46.47 49.42 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 

ยอดคงเหลือตน้งวด 159.98 99.34 
เพิ่มระหวา่งงวด 19.37 13.95 
จ่ายระหวา่งงวด (9.27) (2.89) 
โอนกลบั (9.43) (8.98) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 160.65 101.42 

17. ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยคร้ังท่ี 5 และ 6 (ESOP#5 และ 
ESOP#6) และ SIRI-W1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  จาํนวนหุน้สามญั   วนัที่ตลาดหลกัทรัพย ์
 จาํนวน ท่ีออกเน่ืองจาก  วนัท่ีจดทะเบียนกบั รับเป็นหลกัทรัพย ์

    วนัที่ใชสิ้ทธิ ท่ีใชสิ้ทธิ การใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ กระทรวงพาณิชย ์ จดทะเบียน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาท)   
ESOP#5      

30 มิถุนายน 2557 1,428,961 1,667,597 1.072 1 กรกฎาคม 2557 7 กรกฎาคม 2557 
 1,428,961 1,667,597    

ESOP#6      
30 มิถุนายน 2557 200,000 233,400 1.114 1 กรกฎาคม 2557 7 กรกฎาคม 2557 
31 กรกฎาคม 2557 100,000 116,700 1.114 31 กรกฎาคม 2557 5 สิงหาคม 2557 
30 กนัยายน 2557 15,681,210 18,299,971 1.114 1 ตุลาคม 2557 6 ตุลาคม 2557 

 15,981,210 18,650,071    

SIRI-W1      
31 มีนาคม 2557 28,619,841 33,399,350 1.114 2 เมษายน 2557 8 เมษายน 2557 
30 มิถุนายน 2557 42,475,704 49,569,143 1.114 1 กรกฎาคม 2557 7 กรกฎาคม 2557 
30 กนัยายน 2557 474,855,384 554,156,209 1.114 1 ตุลาคม 2557 6 ตุลาคม 2557 

 545,950,929 637,124,702    



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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การเพิ่มทุนเน่ืองจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้นทาํให้ทุนชําระแล้วของบริษทัฯ
เพิ่มข้ึนดงัน้ี 

รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญั 

 
จาํนวนหุน้ 

ราคาตาม
มลูค่า ทุนจดทะเบียน 

 (หุน้) (บาท) (บาท) 
หุน้สามญัจดทะเบียน    
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 10,879,971,108 1.07 11,641,569,086 
ลดทุนระหวา่งงวด(1) (25,207,449) 1.07 (26,971,970) 
เพ่ิมทุนระหวา่งงวด(1)  7,671,997,592 1.07 8,209,037,423 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 18,526,761,251 1.07 19,823,634,539 

    
 

จาํนวนหุ้น 
 

ราคาตามมูลค่า  ทุนชาํระแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามญั 

 (หุ้น) (บาท) (บาท) (บาท) 
หุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้     
จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557                                           9,533,536,605 1.07 10,200,884,167 656,624,039 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 113,974,470 1.07 121,952,683 4,944,838 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 9,647,511,075 1.07 10,322,836,850 661,568,877 

 (1)ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนระหวา่งงวด 

 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ัง ท่ี 1/2557 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติั
ดงัต่อไปน้ี  

 1.  อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน 11,641,569,085.56 บาท เป็น   
ทุนจดทะเบียน 11,614,597,115.13 บาท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย 
จาํนวน 25,207,449 หุน้ และ 

 2.  อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัข้ึนอีกจาํนวนไม่เกิน 8,209,037,423.44 บาท จากเดิม  
ทุนจดทะเบียน 11,614,597,115.13 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,823,634,538.57 บาท      
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 
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 ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
23 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 ตามลาํดบั 

 เงินรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จาํนวน 637,716,185 บาท 
แสดงเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ เน่ืองจากบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 

18. ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ/ก าไรต่อหุ้น 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

   ใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั  
ประเภท  อตัราการใชสิ้ทธิต่อ  แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีมี จาํนวนใบสาํคญั 
ใบสาํคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสาํคญั ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ การใชสิ้ทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 

แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2557 ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2557 

ESOP#5 1.072 1 : 1.167 23,029,131 1,428,961 -(1) 
ESOP#6 1.114 1 : 1.167 59,141,621 15,981,210 43,160,411 
SIRI-W1 1.114 1 : 1.167 1,046,746,178 545,950,929 500,795,249 

 (1) ใบสาํคญัแสดงสุทธิ ESOP#5 หมดอายวุนัที่ 30 มิถุนายน 2557 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด โดย
ไดป้รับจาํนวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ตามท่ีกล่าวไวใ้น หมายเหตุ 24.3 เน่ืองจากเป็นการออก
หุ้นภายหลงัรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวนัท่ีบริษทัฯจะอนุมติัให้ออกงบการเงิน และไดป้รับปรุง
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุ้น
ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

 กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
 กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 793,911 438,289 10,481,017 10,348,048 0.076 0.042 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP#5 - - - 15,558   
 ESOP#6 - - 27,076 39,212   
 SIRI-W1 - - 543,276 704,248   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติวา่       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 793,911 438,289 11,051,369 11,107,066 0.072 0.039 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
 กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 297,155 293,073 10,481,017 10,348,048 0.028 0.028 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP#5 - - - 15,558   
 ESOP#6 - - 27,076 39,212   
 SIRI-W1 - - 543,276 704,248   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติวา่       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 297,155 293,073 11,051,369 11,107,066 0.027 0.026 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
 กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,161,487 872,782 10,427,815 9,789,388 0.207 0.089 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP#5 - - 7,846 19,303   
 ESOP#6 - - 30,198 57,934   
 SIRI-W1 - - 517,222 1,217,045   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติวา่       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,161,487 872,782 10,983,081 11,083,670 0.197 0.079 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
 กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 858,976 1,219,401 10,427,815 9,789,388 0.082 0.125 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP#5 - - 7,846 19,303   
 ESOP#6 - - 30,198 57,934   
 SIRI-W1 - - 517,222 1,217,045   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติวา่       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 858,976 1,219,401 10,983,081 11,083,670 0.078 0.110 
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19. รายได้ค่าบริการอืน่และต้นทุนบริการอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557 2556  2557 2556 
รายไดค้่าบริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกิจการเมดิคลัสปา - 5.28 - - 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 10.31 0.21 4.72 0.22 
รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 47.42 53.63 - - 
รวม 57.73 59.12 4.72 0.22 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกิจการเมดิคลัสปา - 5.50 - - 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 12.04 2.40 6.43 4.20 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 56.87 56.88 - - 
รวม 68.91 64.78 6.43 4.20 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557 2556  2557 2556 
รายไดค้่าบริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกิจการเมดิคลัสปา - 48.69 - - 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 30.07 11.50 17.30 11.51 
รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 121.24 115.90 - - 
รวม 151.31 176.09 17.30 11.51 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกิจการเมดิคลัสปา - 31.15 - - 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 36.11 8.99 21.40 15.51 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 177.56 150.50 - - 
รวม 213.67 190.64 21.40 15.51 
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20. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 200,304 148,171 55,011 67,906 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (13,931) (58,698) (8,354) (13,289) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 186,373 89,473 46,657 54,617 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 598,433 371,349 164,594 238,699 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (97,457) (137,791) (33,388) (1,814) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 500,976 233,558 131,206 236,885 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

28 

21. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลประกาศ

จ่าย 
เงินปันผล ต่อ

หุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี 
2556 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2557 

956,252,489 (1) 0.10 27 พฤษภาคม 2557 

เงินปันผลจากกาํไรสุทธิของปี 
2555 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2556 

1,425,354,975 (2) 0.17 17 พฤษภาคม 2556 

 (1) เงินปันผลจ่ายจริงจาํนวน 956,223,257 บาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นจาํนวนหน่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
(2) เงินปันผลจ่ายจริงจาํนวน 1,425,172,513 บาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นจาํนวนหน่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่าย
ฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาโครงการ สัญญาจา้ง
ตกแต่ง สัญญาจ้างบริการให้คาํปรึกษาและสัญญาจ้างพฒันาและติดตั้ งระบบเป็นจาํนวน
ประมาณ 15,922.81 ลา้นบาท และ 20,549.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
6,958.15 ลา้นบาท และ 8,825.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ข) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ห้องชุดและเคร่ืองจกัร
เป็นจาํนวนเงิน 4,368.27 ลา้นบาท และ 4,509.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
1,875.07 ลา้นบาท และ 1,421.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ี
ในอาคาร รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 4 ปี 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม    
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม    
2556 

ภายใน 1 ปี 98.47 4.80 80.60 0.63 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 351.07 26.50 323.75 22.05 
รวม 449.54 31.30 404.35 22.68 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของโครงการเป็นจาํนวนประมาณ 52.48 ลา้นบาทและ 72.08 ลา้น
บาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 23.80 ลา้นบาทและ 32.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ค) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ี
ติดภาระจาํยอมรวมจาํนวนประมาณ 23 ไร่และ 19 ไร่ ตามลาํดบั ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีถือภาระ   
จาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

 ง) สัญญาเช่าระยะยาวท่ีมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

• บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินบริเวณซอยสุขุมวิท 77 เพื่อใชใ้น
การปลูกสร้างศูนยก์ารคา้ชุมชนในนามฮาบิโตะ โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2586 มีมูลค่าการเช่ารวม 42.11 
ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็น 3 งวด งวดแรกเป็นจาํนวนเงิน 21.05 ลา้นบาท ไดช้าํระไป
แลว้ในเดือนสิงหาคม 2556 ส่วนท่ีเหลืออีกสองงวดไดแ้บ่งชาํระงวดละ 10.53 ลา้นบาท 
โดยงวดท่ีสองจะชาํระเม่ือระยะเวลาการเช่าครบ 10 ปี และงวดท่ีสามเม่ือระยะเวลา     
การเช่าครบ 20 ปี 

• บริษทั ชนชยั จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัสํานกังานพระคลงัขา้งท่ีเพื่อใชใ้นการปลูก
สร้างอาคารชุดเพื่อให้เช่าโครงการบา้นแสนสิริ โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี 
นบัตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่ารวม 117.70 ลา้น
บาท ชาํระคร้ังแรกจาํนวน 30 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือชาํระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 
30 ปีตามท่ีระบุในสัญญา 
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• บริษทั เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินกบัสํานกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยเ์พื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 
30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88.04 ลา้นบาท ซ่ึง
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าเช่าทั้งจาํนวนครบถว้นในเดือนกรกฎาคม 2547 

22.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลืออยูจ่าํนวน 2,079.03 ลา้นบาท และ 2,121.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษทัย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค คํ้าประกนัการจดัทาํสาธารณูปโภคหรือ
บริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดิน และคํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
1,381.25 ลา้นบาท และ 1,356.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

22.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีความหลายคดีท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการถูกกล่าวหาวา่ผดิสัญญาจะซ้ือจะขายและคดีละเมิด ซ่ึงถูกเรียกร้องใหช้าํระค่าเสียหาย
เป็นจาํนวนเงินประมาณ 301.22 ลา้นบาท และ 280.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการต่อสู้คดี ทนายความบริษทัฯและฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินเพิ่มเติม
จากจาํนวนท่ีได้บนัทึกไปแล้ว (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 243.95 ล้านบาท และ 241.14 ล้านบาท 
ตามลาํดบั) 

22.5 ภาระผูกพนัอืน่ 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการบริจาคเงินให้แก่องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศขององค์การ
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  (United Nations International Children's Emergency Fund: UNICEF) จ ํา น ว น                            
ไม่ตํ่ากวา่ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 ทั้งน้ีเป็นไปตาม
บนัทึกความเขา้ใจระหวา่งบริษทัฯและองคก์ารยนิูเซฟซ่ึงลงนามเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 อยา่งไร      
ก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯสําหรับปี 2557 ไดพ้ิจารณาอนุมติัการต่ออายุขอ้ตกลงดงักล่าว
ออกไปอีกหน่ึงคราว เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

31 

23. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ     
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

  ธุรกิจบริหารอาคารและ     
 ธุรกิจ นายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได ้       
   รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,058.03 169.73 57.72 7,285.48 - 7,285.48 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8.47 49.29 23.99 81.75 (81.75) - 
   ดอกเบ้ียรับ 139.37 8.11 1.49 148.97 (148.43) 0.54 
   ดอกเบ้ียจ่าย (208.11) (8.45) (15.95) (232.51) 59.39 (173.12) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (30.14) (3.24) (3.73) (37.11) - (37.11) 
ก าไรของส่วนงาน 1,739.95 71.35 (5.39) 1,805.91 (170.79) 1,635.12 
รายไดอ่ื้น      97.51 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน      (0.08) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (752.27) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      980.28 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (186.37) 

กาํไรสาํหรับงวด      793.91 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

  ธุรกิจบริหารอาคารและ     
 ธุรกิจ นายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได ้       
   รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,854.13 128.57 59.13 7,041.83 - 7,041.83 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 148.23 83.07 5.91 237.21 (237.21) - 
   ดอกเบ้ียรับ 113.83 3.60 1.37 118.80 (117.59) 1.21 
   ดอกเบ้ียจ่าย (188.49) (0.74) (9.92) (199.15) 18.30 (180.85) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 77.19 (3.18) (5.80) 68.21 (43.69) 24.52 
   ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า

ตน้ทุนโครงการพฒันา      
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (1.95) - - (1.95) - (1.95) 

       
ก าไรของส่วนงาน 1,887.70 123.21 (14.12) 1,996.79 (380.19) 1,616.60 
รายไดอ่ื้น      93.13 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน      10.66 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (1,193.11) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      527.28 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (89.48) 

กาํไรสาํหรับงวด      437.80 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

  ธุรกิจบริหารอาคารและ     
 ธุรกิจ นายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได ้       
   รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 17,120.77 448.69 151.31 17,720.77 - 17,720.77 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 152.42 131.34 46.81 330.57 (330.57) - 
   ดอกเบ้ียรับ 399.94 18.68 4.67 423.29 (416.07) 7.22 
   ดอกเบ้ียจ่าย (549.16) (17.84) (38.55) (605.55) 140.86 (464.69) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (102.09) (9.67) (8.55) (120.31) - (120.31) 
   โอนกลบัขาดทุนจากการ       
  ลดลงของมูลค่าตน้ทุน

โครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 14.57 - - 

 
 

14.57 - 14.57 
       
ก าไรของส่วนงาน 4,191.74 217.08 (57.98) 4,350.84 (605.78) 3,745.06 
รายไดอ่ื้น      1,301.06 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน      (0.08) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (2,383.75) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      2,662.29 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (500.98) 

กาํไรสาํหรับงวด      2,161.31 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

  ธุรกิจบริหารอาคารและ     
 ธุรกิจ นายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได ้       
   รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 19,175.70 372.45 176.09 19,724.24 - 19,724.24 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 456.69 278.93 17.72 753.34 (753.34) - 
   ดอกเบ้ียรับ 314.08 10.43 4.51 329.02 (316.35) 12.67 
   ดอกเบ้ียจ่าย (482.26) (2.97) (29.92) (515.15) 78.46 (436.69) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (99.81) (10.30) (17.28) (127.39) (35.11) 162.50 
   โอนกลบัขาดทุนจากการลด

มูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันา      
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 13.44 - - 

 
 

13.44 - 13.44 
   โอนกลบัค่าเผือ่การลดลงของ       
 มูลค่าท่ีดินรอการพฒันา 34.38 - - 34.38 - 34.38 
       
ก าไรของส่วนงาน 4,602.07 398.72 (39.53) 4,961.26 (1,026.34) 3,934.92 
รายไดอ่ื้น      283.13 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (3,112.22) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      1,105.83 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (233.56) 

กาํไรสาํหรับงวด      872.27 

 สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจบริหาร

อาคารและ

นายหน้าซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์ที่

ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 68,339.99 276.85 1,411.89 70,028.73 - 70,028.73 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 58,486.38 194.95 1,358.56 60,039.89 - 60,039.89 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

24.1 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 บริษทัฯ ไดแ้จง้เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (SIRI-W1 และ ESOP # 6) ดงัน้ี 

SIRI-W1  เดิม  ใหม่ 
ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท/หุน้) 1.114 1.070 
อตัราการใชสิ้ทธิ (ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 1 : 1.167 1 : 1.302 
ESOP # 6  เดิม  ใหม่ 
ราคาการใชสิ้ทธิ (บาท/หุน้) 1.114 1.070 
อตัราการใชสิ้ทธิ (ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 1 : 1.167 1 : 1.302 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิขา้งตน้  มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญั          
จะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR) 
ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ซ่ึงคือ
วนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 

24.2  เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 10/2557 ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 

 1)  อนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ทาํสัญญาขอ้ตกลงกรอบความร่วมมือทางธุรกิจ กบั บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป 
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“BTS”) ในการเป็น Exclusive Partner เพื่อร่วมกนัพฒันาโครงการท่ี
อยูอ่าศยัเพื่อขาย ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในรัศมี 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า (ทั้งสถานีท่ีมีอยู่แลว้ใน
ปัจจุบนัและสถานีตามเส้นทางต่าง ๆ ในอนาคต) 

 (2)  อนุมติัการจดัตั้ง บริษทัร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 กบั BTS เพื่อการพฒันาโครงการแรก
ภายใตก้รอบความร่วมมือน้ี อนัไดแ้ก่ โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อขายบนท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 5 ไร่ 
ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ขอ้ตกลงกรอบความร่วมมือทางธุรกิจ 

 ช่ือสัญญา : สัญญาขอ้ตกลงกรอบความร่วมมือทางธุรกิจ 

 (Strategic Alliance Framework Agreement) 

 คู่สัญญา : บริษทัฯ กบั BTS 

 วนัท่ีลงนามในสัญญา : 16 ตุลาคม 2557 

 ขอบเขตความร่วมมือ : บริษทัฯและ BTS ตกลงร่วมลงทุนแบบ Exclusive ในการพฒันา
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อขาย ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในรัศมี 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า(ทั้งสถานีท่ีมีอยู่
แลว้ในปัจจุบนัและสถานีตามเส้นทางต่าง ๆ ในอนาคต) โดยโครงการท่ีจะอยูใ่นขอบข่ายความ
ร่วมมือน้ี จะตอ้งเป็นโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีมีประมาณการยอดขายขั้นตํ่าท่ี 3,000 ลา้นบาท         
ต่อโครงการเท่านั้น  

ทั้งน้ี ภายหลงัการเขา้ทาํสัญญาขอ้ตกลงกรอบความร่วมมือทางธุรกิจแลว้ทั้ง บริษทัฯและ BTS 
ตกลงท่ีจะไม่พฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ภายใตข้อบเขตขอ้ตกลงกรอบความร่วมมือทาง
ธุรกิจน้ี เวน้แต่จะเป็น 

(ก)  โครงการท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงคู่สัญญามีแผนการท่ีจะพฒันาอยูก่่อนแลว้ และ 

(ข)  โครงการท่ีอยู่อาศยัท่ีถูกนาํเสนอเพื่อพฒันาภายใตส้ัญญาขอ้ตกลงกรอบความร่วมมือทาง
ธุรกิจน้ี แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ประสงคท่ี์จะพฒันาโครงการท่ีเสนอดงักล่าว 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 นอกจากน้ี บริษทัฯและ BTS ตกลงท่ีจะเจรจาเพื่อหาโอกาสในการขยายความร่วมมือและการ
ผนึกกาํลงัระหวา่งกลุ่มบริษทั BTS และกลุ่มบริษทัฯในธุรกิจดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 

 สถานะการจดัตั้งบริษทั : อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการจดัตั้งบริษทั โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน
เดือนธนัวาคม 2557 

ทุนเร่ิมแรกและหุ้น : 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,000,000 หุ้นมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้น : บริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และ BTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
50 

โครงการ : บริษทัร่วมทุนท่ีจะจดัตั้งข้ึนน้ีจะพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อขายโครงการแรก ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 5 ไร่ ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต โดยโครงการน้ีอาจมี
การพฒันาพื้นท่ีบางส่วนเป็นพื้นท่ีเชิงพาณิชยด์ว้ย โดยคาดวา่โครงการน้ีจะมีรายไดจ้ากการขาย
อยูท่ี่ 5,300 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่จะเปิดตวัโครงการภายในเดือนมีนาคม 2558 และคาดวา่จะใช้
เวลาในการพฒันา ก่อสร้าง และโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของโครงการน้ีประมาณ 36 เดือน ทั้งน้ี 
บริษทัร่วมทุนท่ีจะจดัตั้งข้ึนน้ีจะซ้ือท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 5 ไร่ จากบริษทั บีทีเอส แอสเสทส์ 
จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี BTS ถือหุน้ทั้งหมด ท่ีราคาซ้ือขายประมาณ 1,400 ลา้นบาท 

24.3  ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ไดมี้มติอนุมติั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ    
1 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนหุ้นละ 1.30 บาท โดยบริษทัจะจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 2 (SIRI-W2) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนและไดรั้บการจดัสรรในคร้ังน้ี ในอตัราส่วนจาํนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีไดรั้บจดัสรรจาก
การจองซ้ือ 1 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่านั้น บริษทัฯไดด้าํเนินการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ในระหวา่งวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 โดย
สรุปผลการขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯทั้งส้ิน 3,406,219,088 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทุนทั้งหมดท่ีเสนอขาย (ขายไดห้มดทั้งจาํนวน) 

 ทั้งน้ี จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายดงักล่าวคาํนวณจากทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 ซ่ึงเป็น     
วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XR ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากบั 10,219,967,255 หุน้ 
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 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,428,084,814.40 
บาท ซ่ึงบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาํนวน  14,580,019,387.01 บาท 
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 13,626,186,343 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 บาท ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 

24.4 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 11/2557 ไดมี้มติอนุมติัการ
จดัตั้งบริษทัร่วมทุนของบริษทั คิวที ไลฟ์สไตล์ จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั แสนสิริ แลนด์ จาํกดั”) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนดงักล่าวประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการจดัการกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ และงานวิวาห์ครบวงจรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ
จดัตั้งบริษทั โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2557 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
2557 


