
 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                     

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวัน

เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

และไดสอบทานขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหาร

ของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูล

ทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  เร่ือง การสอบทานขอมูลทางการเงิน

ระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการ

สอบถามบุคลากร ซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให

ขาพเจาไมสามารถไดความเชื่อมั่นวาจะพบเร่ืองที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ัน

ขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน 

ขอสรุป  

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน        

การบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา  

 
 
 
 
โสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2557 



บรษัิท แสนสิร ิจ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2557

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,500,465            2,119,573              784,483                  975,337                      

เงินลงทุนชัว่คราว 63,144                 36,144                   -                              -                                 

ลูกหนีก้ารค้า 4 49,407                 44,525                   167,857                  415,588                      

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 54,179                 69,341                   27,148                    49,681                        

เงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกันทีถ่ึงก าหนด

   ช าระภายในหนึง่ปี 2.3 -                           -                            4,165,130               5,080,413                   

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 5 51,889,494          45,621,390            26,963,314             24,246,394                 

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง 3,321,417            3,414,016              1,424,012               1,342,635                   

เงินมัดจ าค่าทีด่ินและซือ้สินทรัพย์ 1,153,237            1,358,218              442,496                  859,061                      

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 244,888               294,037                 462,035                  440,257                      

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 59,276,231          52,957,244            34,436,475             33,409,366                 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค้ าประกัน 3 160                      6,660                     -                              -                                 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกัน - สุทธิจากส่วนทีถ่ึง

   ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2.3 -                           -                            10,763,445             9,898,920                   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 6 -                           -                            907,527                  907,527                      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 330                      330                        330                         330                             

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 7 81,488                 597,160                 11,421                    8,727                          

ทีด่ินรอการพัฒนา 8 2,444,993            2,425,490              1,973,318               1,953,815                   

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 9 2,490,667            2,699,543              1,190,072               1,197,116                   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการบัญชี 672,347               621,258                 189,187                  169,688                      

ค่าความนิยม 141,254               141,254                 -                              -                                 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 10 85,475                 91,984                   75,798                    77,834                        

สิทธิการเช่า 11 361,472               368,565                 40,678                    41,196                        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 150,798               130,401                 68,103                    89,845                        

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 6,428,984            7,082,645              15,219,879             14,344,998                 

รวมสินทรพัย์ 65,705,215          60,039,889            49,656,354             47,754,364                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บรษัิท แสนสิร ิจ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2557

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคาร 12 3,420,000            3,550,000              3,260,000               3,550,000                   

ต๋ัวแลกเงิน 12 2,485,507            2,483,285              2,485,507               2,483,285                   

เจ้าหนีก้ารค้า 3,050,165            2,250,621              1,184,513               1,225,659                   

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 13 9,069,188            5,820,287              4,912,101               3,133,366                   

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 365,321               184,412                 73,481                    54,740                        

ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 16 95,790                 98,314                   58,753                    63,297                        

ค่างวดทียั่งไม่รับรู้เป็นรายได้ 5.5 3,303,191            3,001,588              1,250,820               1,212,794                   

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน

   ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากลูกค้า 44,173                 71,460                   145                         105                             

   เงินประกันการก่อสร้าง 580,910               577,959                 276,534                  276,613                      

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 410,990               589,020                 347,832                  470,476                      

   ต้นทุนโครงการค้างจ่าย 407,810               463,477                 217,860                  236,334                      

   อ่ืน ๆ 269,962               297,904                 138,105                  159,813                      

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 23,503,007          19,388,327            14,205,651             12,866,482                 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน

รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี 502,654               513,005                 -                              -                                 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึง่ปี 13 10,491,044          9,864,729              5,607,481               5,285,033                   

หุน้กูช้นิดไม่มีประกัน 14 12,954,572          12,950,877            12,954,572             12,950,877                 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15 72,281                 69,717                   48,105                    46,401                        

ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 16 157,810               159,983                 96,303                    99,343                        

ประมาณการหนีส้ินจากการรับประกันกองทุนรวม

   อสังหาริมทรัพย์ 7 71,399                 -                            -                              -                                 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 20,791                 25,650                   13,401                    13,595                        

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 24,270,551          23,583,961            18,719,862             18,395,249                 

รวมหนีส้ิน 47,773,558          42,972,288            32,925,513             31,261,731                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บรษัิท แสนสิร ิจ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2557

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามัญ 10,879,971,108 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท

         (31 ธันวาคม 2556: หุน้สามัญ 10,879,971,108 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท) 11,641,569          11,641,569            11,641,569             11,641,569                 

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุน้สามัญ 9,562,524,885 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท

         (31 ธันวาคม 2556: หุน้สามัญ 9,533,536,605 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท) 10,231,902          10,200,884            10,231,902             10,200,884                 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 17 657,900               656,624                 657,900                  656,624                      

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ 17 37,207                 32,293                   37,207                    32,293                        

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 774,007               774,007                 774,007                  774,007                      

   ยังไม่ได้จัดสรร 6,229,176            5,399,191              5,029,825               4,828,825                   

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้ 1,277                   4,415                     -                              -                                 

ส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 17,931,469          17,067,414            16,730,841             16,492,633                 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 188                      187                        -                              -                                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,931,657          17,067,601            16,730,841             16,492,633                 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 65,705,215          60,039,889            49,656,354             47,754,364                 

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2557

(หน่วย: พันบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รำยได้

รายได้จากการขายโครงการ 4,151,951           4,873,248           2,182,757           3,481,146            
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง -                         -                         28,866                174,525               
รายได้จากโครงการเพ่ือเช่า 22,165                39,221                347                     334                      
รายได้ค่าบริการธุรกิจ 124,765              125,160              6,591                  8,754                   
รายได้ค่าบริการอ่ืน 19 56,135                73,088                6,813                  7,214                   
รายได้อ่ืน
   ก าไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 7 767,505              -                         -                         -                           
   ก าไรจากการขายทีด่ิน 304,202              -                         304,202              -                           
   ดอกเบีย้รับ 667                     1,144                  126,456              91,180                 
   เงินปันผลรับ 33                       20                       82,833                213,080               
   อ่ืน ๆ 74,153                68,589                24,583                32,325                 
รวมรำยได้ 5,501,576           5,180,470           2,763,448           4,008,558            
ค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทุนขายโครงการ 2,763,310           3,313,285           1,480,405           2,451,488            
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง -                         -                         31,987                130,547               
ต้นทุนบริการโครงการเพ่ือเช่า 20,457                18,984                1,164                  -                           
ต้นทุนบริการธุรกิจ 97,250                78,441                4,428                  4,373                   
ต้นทุนบริการอ่ืน 19 69,245                66,876                7,318                  6,441                   
ค่าใช้จ่ายในการขาย 593,597              1,006,489           302,420              634,392               
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 785,866              654,511              573,488              389,319               
ค่าใช้จ่ายอ่ืน
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนา
      อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (โอนกลับ) 5.4 (14,228)              17,022                -                         -                           
   โอนกลับค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าทีด่ินรอการพัฒนา 8 -                         (34,383)              -                         -                           
รวมค่ำใช้จ่ำย 4,315,497           5,121,225           2,401,210           3,616,560            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1,186,079           59,245                362,238              391,998               
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (155,233)            (132,600)            (127,209)            (105,745)              
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1,030,846           (73,355)              235,029              286,253               
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20 (200,860)            (13,076)              (34,029)              (20,417)                
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 829,986              (86,431)              201,000              265,836               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2557

(หน่วย: พันบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ (3,138)                (19,627)              -                         -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (3,138)                (19,627)              -                         -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 826,848              (106,058)            201,000              265,836               

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่ 829,985              (86,473)              201,000              265,836               

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 1                         42                       

829,986              (86,431)              

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 826,847              (106,100)            201,000              265,836               

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 1                         42                       

826,848              (106,058)            

(หน่วย: บาท)

ก ำไรต่อหุ้น 18

ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน

   ก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 0.087 (0.010) 0.021 0.032

ก าไรต่อหุน้ปรับลด

   ก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 0.082 (0.010) 0.020 0.026

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557

(หน่วย: พันบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี 1,030,846          (73,355)              235,029             286,253               
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกจิกรรมด าเนินงาน
   ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายลดลง
      จากการโอนเป็นต้นทุนขาย 2,763,310          3,313,285          1,480,405          2,451,488            
   คา่เสื่อมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 7,316                 4,885                 101                    -                          
   คา่เสื่อมราคาส าหรับที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 66,744               79,668               41,341               48,191                 
   คา่ตัดจ าหน่ายส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,606                 2,211                 2,410                 1,500                   
   คา่ตัดจ าหน่ายส านักงานชั่วคราว -                         29,848               -                         10,950                 
   คา่ตัดจ าหน่ายส าหรับสิทธกิารเชา่ 7,093                 6,575                 518                    -                          
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 68                      -                         130                    -                          
   ก าไรจากการขายทรัพย์สินให้แกก่องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (767,505)            -                         -                         -                          
   คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (251)                   (1,565)                215                    (458)                    
   รายไดส้ิทธกิารเชา่รับตัดบัญชี (10,352)              (10,434)              -                         -                          
   คา่ใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,564                 863                    1,704                 426                      
   ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกดิขึ้นจริง -                         -                         (196)                   30,973                 
   โอนกลบัคา่เผ่ือการลดลงของมูลคา่ที่ดนิรอการพัฒนา -                         (34,383)              -                         -                          
   (โอนกลบั) ขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่ต้นทุนโครงการ
      พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (14,228)              17,022               -                         -                          
   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนับ้านและอาคารชดุ
      และเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 30,309               20,477               15,508               15,052                 
   เงินปันผลรับ (33)                     (20)                     (82,833)              (213,080)              
   ดอกเบี้ยรับ (667)                   (1,144)                (126,456)            (91,180)               
   คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย 155,233             132,600             127,209             105,745               
ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินด าเนินงาน 3,274,053          3,486,533          1,695,085          2,645,860            
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   ลกูหนี้การคา้ (4,631)                (15,622)              247,516             (183,008)              
   ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (8,720,902)         (6,853,262)         (4,005,495)         (3,299,576)           
   เงินมัดจ าคา่ที่ดนิ 204,981             (351,187)            416,565             (196,718)              
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 232,130             (496,556)            (45,815)              (184,273)              
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (20,397)              (8,854)                21,742               4,225                   
หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การคา้ 799,544             28,292               (41,146)              (125,298)              
   เงินรับลว่งหน้าจากลกูคา้และคา่งวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 274,316             515,047             38,066               109,916               
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (305,033)            (845,234)            (190,526)            (670,502)              
   หนี้สินอ่ืน (3,750)                (5,119)                (192)                   (4,548)                 
เงินสดใชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงาน (4,269,689)         (4,545,962)         (1,864,200)         (1,903,922)           
จ่ายภาษีเงินได้ (146,259)            (59,514)              (69,575)              (38,333)               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (4,415,948)         (4,605,476)         (1,933,775)         (1,942,255)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2557

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น (27,000)              (138)                   -                         -                          

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกนัลดลง 6,500                 -                         -                         -                          

เงินให้กู้ยืมแกก่จิการที่เกี่ยวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมขึ้น) -                         -                         50,934               (2,536,550)           

เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (514)                   (5)                       -                         -                          

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ (112,031)            (319,326)            (34,733)              (81,936)               

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,010)                (2,881)                (374)                   (2,827)                 

เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินฯให้แกก่องทุนรวมฯสุทธิ 1,604,145          -                         -                         -                          

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 143                    46                      70                      24                        

ดอกเบี้ยรับ 667                    1,107                 126,456             32,546                 

เงินปันผลรับ 33                      20                      82,833               213,080               

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,470,933          (321,177)            225,186             (2,375,663)           

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (130,000)            350,000             (290,000)            350,000               

ต๋ัวแลกเงินเพ่ิมขึ้น 2,222                 95,023               2,222                 95,023                 

เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 5,628,466          1,821,500          2,803,889          933,401               

จ่ายช าระคนืเงินกู้ยืมระยะยาว (1,753,250)         (1,722,836)         (702,706)            (1,123,146)           

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                         2,983,950          -                         2,983,950            

จ่ายช าระดอกเบี้ย (454,733)            (219,712)            (332,010)            (224,699)              

จ่ายช าระเจ้าหนี้สัญญาเชา่การเงิน (868)                   (813)                   (868)                   (813)                    

เงินสดรับจากออกหุ้นเพ่ิมทุน 37,208               836,227             37,208               836,227               

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 3,329,045          4,143,339          1,517,735          3,849,943            

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,138)                (35,167)              -                         -                          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ 380,892             (818,481)            (190,854)            (467,975)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 2,119,573          3,408,457          975,337             2,413,317            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด 2,500,465          2,589,976          784,483             1,945,342            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่มิใชเ่งินสด

   ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ 313,574             183,184             216,933             146,280               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มนีำคม 2557

(หน่วย: พันบาท)
งบกำรเงินรวม

สว่นของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่
องค์ประกอบอ่ืน
ของสว่นของผู้ถือหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน สว่นของผู้มี
ผลต่างจากการแปลงค่า รวม สว่นได้เสยีที่

ทนุเรือนหุน้ สว่นเกินมูลค่า เงินรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว - งบการเงินทีเ่ปน็ สว่นของผู้ถือหุน้ ไม่มีอ านาจควบคุม รวมสว่นของ
ทีอ่อกและช าระแล้ว หุน้สามัญ ค่าหุน้สามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2556 8,434,258               584,193                  518,929                  677,553                  5,026,843               (17,983)                   15,223,793             780                         15,224,573             
ออกหุน้สามัญเพ่ิมทนุ 537,094                  21,871                    277,262                  -                              -                              -                              836,227                  -                              836,227                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              (86,473)                   (19,627)                   (106,100)                 42                           (106,058)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีำคม 2556 8,971,352               606,064                  796,191                  677,553                  4,940,370               (37,610)                   15,953,920             822                         15,954,742             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2557 10,200,884             656,624                  32,293                    774,007                  5,399,191               4,415                      17,067,414             187                         17,067,601             
ออกหุน้สามัญเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 17) 31,018                    1,276                      4,914                      -                              -                              -                              37,208                    -                              37,208                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              829,985                  (3,138)                     826,847                  1                             826,848                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีำคม 2557 10,231,902             657,900                  37,207                    774,007                  6,229,176               1,277                      17,931,469             188                         17,931,657             

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แสนสริิ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น (ตอ่)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มนีำคม 2557

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมลูคา่ เงินรับลว่งหน้า จัดสรรแลว้ - รวมส่วนของ

ที่ออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั คา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยังไมไ่ดจั้ดสรร ผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 8,434,258            584,193               518,929               677,553               4,490,231            14,705,164          

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 537,094               21,871                 277,262               -                           -                           836,227               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           265,836               265,836               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2556 8,971,352            606,064               796,191               677,553               4,756,067            15,807,227          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 10,200,884          656,624               32,293                 774,007               4,828,825            16,492,633          

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 17) 31,018                 1,276                   4,914                   -                           -                           37,208                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           201,000               201,000               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2557 10,231,902          657,900               37,207                 774,007               5,029,825            16,730,841          

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

 

1 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศ

ไทย บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 (วันปด    

สมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556) มีดังน้ี 

 สัดสวนการถือหุน 

 (รอยละของทุนชําระแลว) 

1. บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 6.58 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 5.46 

3.  Littledown Nominees Limited 38 2.72 

4.  นายวันจักร บุรณศิริ 2.64 

5. บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด 2.61 

 ที่อยูบริษัทฯตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท       

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

และงบกระแสเงินสดใหอยูในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลน้ีควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 
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 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย         

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2556 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด  

 รายละเอียดบริษัทยอย ซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทฯแสดงไดดังตอไปน้ี 

  จัดต้ังขึ้น อัตรารอยละของ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ การถือหุน 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

   2557 2556 

   รอยละ รอยละ 

ถือหุนทางตรง     

บริษัท ชนชัย จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเมนท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท อาณาวรรธน จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท พิวรรธนา จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท แปซิฟค ชาเลนจ โฮลดิ้ง จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 85 85 

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. พัฒนาอสังหาริมทรัพย สิงคโปร 100 100 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี สเปซ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท ปภานัน จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ใหบริการดาน

การแพทยเสริมความงาม บํารุงสุขภาพ

และเมดิคัลสปา   

 

 

ไทย 

 

 

100 

 

 

100 

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเมนท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพยและ    

    

  

     ผูถือใบอนุญาตจัดต้ัง 

    โรงเรียนสาธิตพัฒนา 

 

ไทย 

 

100 

 

100 

บริษัท ศูนยบุคลากรสาธิตพัฒนา จํากัด 

 

ใหบริการสนับสนุนดานการบริหารแก

โรงเรียนสาธิตพัฒนา 

 

ไทย 

 

100 

 

100 

ถือหุนทางออม     

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี เวนเจอร จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท แสนสิริ แลนด จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 100 100 

Sansiri Guernsey (2009) Limited พัฒนาอสังหาริมทรัพย Guernsey 100 100 
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1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม 

 ก.  มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในงวดบัญชีปจจุบัน  

 บริษัทฯไดเปดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว                 

ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯหรือไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ  

 ข.  มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต  

 บริษัทฯไดเปดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใชในอนาคตไวแลวใน          

หมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว                          

ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ  

1.4     นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน         

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

2.1 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลาน้ัน 

โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

รายละเอียดของบริษัทยอยแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 สวนกิจการที่เกี่ยวของกัน

อ่ืน ๆ เกี่ยวของกันกับบริษัทฯโดยการมีกรรมการรวมกัน 
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(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

ขายแผนคอนกรีตสําเร็จรูป - - 28,866 174,525 ตนทุนบวกสวนเพ่ิมในอัตรารอยละ 5 

รายรับคาบริการธุรกิจและคาบริหาร

โครงการ 

- - 2,075 2,238 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน (1) 

ดอกเบี้ยรับ - - 126,367 90,726 รอยละ 3.00 - 3.55 ตอป  

รายไดคานายหนา - - 4,302 6,063 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน (3) 

คาบริหารโครงการและคาใชจายอื่น - - 6,299 8,468 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน (2) 

คานายหนาจาย - - 5,496 30,202 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน (3) 

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน       

รายไดจากการขายโครงการ 6,155 - - - ตนทุนบวกสวนเพ่ิมในอัตรารอยละ 23 

ถึงรอยละ 45 

 ลักษณะรายการ นโยบายราคาและสัญญาที่เกี่ยวของมีดังน้ี 

 (1) รายไดคาบริหารงานทั่วไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาตนทุนบวกสวนเพิ่ม และ       

ปนสวนใหแกบริษัทยอยตามเกณฑรายไดและเกณฑตนทุนโครงการ ตามลําดับ 

 (2) คาบริหารโครงการจายแกบริษัทยอยคิดเปนรายเดือนในอัตราที่ขึ้นอยูกับขนาดของแตละ

โครงการ 

(3) คานายหนาจากการขายโครงการคิดในอัตรารอยละ 1.00 ของราคาขายตามสัญญา โดยแบงชําระ

เมื่อลูกคาทําสัญญาและเมื่อมีการโอนอสังหาริมทรัพย 
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2.2 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย

ผลประโยชนพนักงานของกรรมการผูบริหารดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ผลประโยชนระยะสั้น 70,896 27,384 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 694 322 

รวม 71,590 27,706 

2.3 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 

มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

ลูกหนี้การคา     

บริษัทยอย     

บริษัท ชนชัย จํากัด - - 609 2,804 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด - - 45 483 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี สเปซ จํากัด - - 75 25 

บริษัท พิวรรธนา จํากัด - - 12,339 12,437 

บริษัท แสนสิริ แลนด จํากัด - - - 50 

บริษัท ปภานัน จํากัด - - 4,487 51,112 

บริษัท อาณาวรรธน จํากัด - - 149,229 346,226 

บริษัท เอ็นอีดี แมนเนจเมนท จํากัด - - - 295 

บริษัท เอส.ยู.เอ็น แมเนจเมนท จํากัด - - - 15 

 - - 166,784 413,447 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

คาเชาจายลวงหนา     

บริษัทยอย     

บริษัท ปภานัน จํากัด - - - 65,225 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา - - 29 62 

รวม - - 29 65,287 

เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน      

บริษัทยอย     

บรษิัท อาณาวรรธน จํากัด - - 5,920,732 5,648,794 

บริษัท พิวรรธนา จํากัด - - 2,279,013 1,813,836 

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด - - 1,484,388 2,081,689 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด - - 534,730 - 

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. - - 239,389 239,214 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี สเปซ จํากัด - - 503,203 726,450 

บริษัท ปภานัน จํากัด - - 1,428,783 1,802,290 

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเมนท จํากัด  - - 3,204,037 3,332,760 

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร จํากัด - - 5,600 5,600 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จํากัด (ถือหุนโดย     

   บริษัท ชนชัย จํากัด) 5,000 5,000 - - 

รวม 5,000 5,000 15,599,875 15,650,633 

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 4,165,130 5,080,413 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ - - 4,165,130 5,080,413 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 5,000 5,000 11,434,745 10,570,220 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (5,000) (5,000) (671,300) (671,300) 

สุทธิ - - 10,763,445 9,898,920 

ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัทยอย     

บริษัท อาณาวรรธน จํากัด - - 15,360 14,895 

บริษัท พิวรรธนา จํากัด - - 32,618 25,406 

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด - - 100,561 94,518 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด - - 357 - 

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. - - 41,896 40,096 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม   

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี สเปซ จํากัด - - 18,432 16,013 

บริษัท ปภานัน จํากัด - - 100,196 98,524 

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเมนท จํากัด  - - 112,957 102,931 

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร จํากัด - - 145 100 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จํากัด (ถือหุนโดย 

 

 

   

   บริษัท ชนชัย จํากัด) 333 333 - - 

รวม 333 333 422,522 392,483 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (333) (333) (4,076) (4,076) 

สุทธิ - - 418,446 388,407 

คางวดท่ียังไมรับรูเปนรายได     

บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

บุคคลที่เกี่ยวของกัน 13,563 4,512 9,647 8,472 

รวม 13,563 4,512 9,647 8,472 

เจาหนี้การคา     

บริษัทยอย     

บริษัท อาณาวรรธน จํากัด - - 22 579 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด - - 3,864 7,211 

บริษัท พิวรรธนา จํากัด - - 1,621 1,954 

บริษัท ปภานัน จํากดั - - 608 5,460 

บริษัท แสนสิริ แลนด จํากัด - - 631 - 

รวม - - 6,746 15,204 

2.4 ในระหวางงวด เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ วันที ่
 1 มกราคม 2557 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2557 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จํากัด 5.00 - - 5.00 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ในระหวางงวด ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2557 

บริษัทยอย     

บริษัท อาณาวรรธน จํากัด 5,648.79 1,059.49 (787.55) 5,920.73 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด - 571.73 (37.00) 534.73 

บริษัท พิวรรธนา จํากัด 1,813.84 900.36 (435.19) 2,279.01 

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด 2,081.69 303.54 (900.84) 1,484.39 

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 239.21 0.18 - 239.39 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี สเปซ จํากัด 726.45 165.69 (388.94) 503.20 

บริษัท ปภานัน จํากัด 1,802.29 326.07 (699.58) 1,428.78 

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเมนท จํากัด  3,332.76 314.12 (442.84) 3,204.04 

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร จํากัด 5.60 93.50 (93.50) 5.60 

รวม 15,650.63 3,734.68 (3,785.44) 15,599.87 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลักประกัน ครบ

กําหนดชําระเมื่อทวงถามและคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.00 - 3.35 ตอป (31 ธันวาคม 2556: รอยละ 

3.00 - 3.55 ตอป) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยไดหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ย

จากเงินตนของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวนรวม 5.00 ลานบาท และ 5.00 ลานบาท 

ตามลําดับ เน่ืองจากการผิดนัดชําระดอกเบี้ยเกินกวา 3 งวดติดตอกัน  

2.5 การค้ําประกันบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทที่

เกี่ยวของกันดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

ผูค้ําประกัน ผูถูกค้ําประกัน 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) บริษัท อาณาวรรธน จํากัด 395 395 

รวม  395 395 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน

ดังกลาวไดนําไปค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย 

4. ลูกหน้ีการคา 

 ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 

     (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม        

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

31 มีนาคม        

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     

คางชําระ     

 ไมเกิน 3 เดือน  - - 33.19 57.75 

 3 - 6 เดือน - - 33.75 90.92 

 6 - 12 เดือน - - 47.93 216.26 

 มากกวา 12 เดือน - - 51.92 48.52 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 166.79 413.45 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 32.76 16.57 - - 

คางชําระ     

 ไมเกิน 3 เดือน  14.52 24.11 1.07 2.14 

 3 - 6 เดือน 1.57 1.42 0.12 0.09 

 6 - 12 เดือน 1.21 6.32 0.16 0.24 

 มากกวา 12 เดือน 15.32 12.16 0.54 0.42 

รวม 65.38 60.58 1.89 2.89 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15.97) (16.06) (0.82) (0.75) 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน,      

   สุทธิ 49.41 44.52 1.07 2.14 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 49.41 44.52 167.86 415.59 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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5. ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม     

2557 

31 ธันวาคม   

2556 

31 มีนาคม      

2557 

31 ธันวาคม   

2556 

วัสดุกอสราง 32.90 38.82 30.49 36.43 

ท่ีดิน 38,188.15 35,947.98 22,384.73 21,088.91 

คากอสราง 42,282.53 36,752.14 23,277.83 21,108.81 

คาสาธารณูปโภค 12,170.40 11,204.22 6,923.98 6,398.48 

ดอกเบ้ียและคาใชจายทางการเงิน     

   ท่ีบันทึกเปนตนทุน 3,117.14 2,830.87 2,514.81 2,301.94 

รวม 95,791.12 86,774.03 55,131.84 50,934.57 

หัก: สวนท่ีโอนไปเปนตนทุนขาย 

       สะสม 

 

(43,884.44) 

 

(41,120.89) 

 

(28,168.52) 

 

(26,688.18) 

 คาเผื่อการลดมูลคาโครงการ (17.18) (31.75) - - 

คงเหลือ 51,889.50 45,621.39 26,963.32 24,246.39 

5.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสรางของโครงการสวนใหญของ

บริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี 40,384.64 ลานบาท และ 33,289.10 ลานบาท 

ตามลําดับ ไดจดจํานองเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 21,002.08 

ลานบาท และ 18,134.31 ลานบาท ตามลําดับ) 

5.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ประมาณการคาใชจายในการพัฒนาและกอสรางที่  

บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองจายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อใหโครงการที่เปดแลวเสร็จสมบูรณ (ไมรวม

ตนทุนของที่ดินและงานกอสรางที่บันทึกไปแลว) คิดเปนเงินประมาณ 51,982.21 ลานบาท และ 

53,796.32 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24,073.23 ลานบาท และ 22,812.75 ลาน

บาท ตามลําดับ) 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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5.3 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมตนทุน

การกูยืมเขาเปนตนทุนในการพัฒนาโครงการจํานวน 286.27 ลานบาท และ 194.23 ตามลําดับ                

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 212.87 ลานบาท และ 149.59 ลานบาท ตามลําดับ) อัตราการต้ังขึ้นเปนทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 เทากับรอยละ 4.71 และรอยละ 4.92 

ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: รอยละ 4.70 และรอยละ 4.90 ตามลําดับ) 

5.4 ในระหว างงวดปจจุบัน  บริษัทยอยโอนกลับค า เผื่อการลดลงของมูลค าตนทุนโครงการ

อสังหาริมทรัพยเพื่อขายเปนจํานวน 14.23 ลานบาท (สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2556: บริษัทยอยบันทึกคาเผื่อการลดลงของมูลคาตนทุนโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อขายเปนจํานวน 

17.02 ลานบาท) 

5.5 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯและบริษัทยอย 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม

2556 

มูลคาการซ้ือขายที่ไดมีการทําสัญญาแลว 116,076.11 116,185.38 61,094.21 58,622.07 

มูลคารวมของโครงการโดยประมาณ 175,435.49 171,624.48 88,554.61 82,185.91 

อัตราสวนของมูลคาซ้ือขายที่ไดมีการทําสัญญา 66.16% 67.70% 68.99% 71.33% 

คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได 3,303.19 3,001.59 1,250.82 1,212.79 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงิน

เฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

      เงินปนผลรับระหวางงวด 

   เงินลงทุน คาเผื่อผลขาดทุน  สามเดือนส้ินสุดวันที ่

 ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน จากเงินลงทุน เงินลงทุนสุทธิ 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม   

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (รอยละ) (รอยละ)         

บริษัทยอย - ถือหุนทางตรง             

บริษัท ชนชัย จํากัด 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 - - 101.52 101.52 82.83 39.06 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด 600.00 600.00 100 100 610.52 610.52 - - 610.52 610.52 - 174.00 

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร จํากัด 3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 - - 4.52 4.52 - - 

บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเมนท จํากัด 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 - - 20.08 20.08 - - 

บริษัท อาณาวรรธน จํากัด  2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 - - 2.50 2.50 - - 

บริษัท พิวรรธนา จํากัด  100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 - - 

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - - 20.00 20.00 - - 

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี สเปซ จํากัด 2.50 2.50 100 100 4.07 4.07 - - 4.07 4.07 - - 

บริษัท แปซิฟค ชาเลนจ โฮลด้ิง จํากัด 2.50 2.50 85 85 2.13 2.13 - - 2.13 2.13 - - 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: ลานบาท) 

      เงินปนผลรับระหวางงวด 

   เงินลงทุน คาเผื่อผลขาดทุน  สามเดือนส้ินสุดวันที ่

 ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน จากเงินลงทุน เงินลงทุนสุทธิ 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม   

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (รอยละ) (รอยละ)         

บริษัท ปภานัน จํากัด 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 (20.00) (20.00) - - - - 

บริษัท ศูนยบุคคลากรสาธิตพัฒนา จํากัด   1.00   1.00 100 100 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - 

บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเมนท จํากัด 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 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     927.53 927.53 (20.00) (20.00) 907.53 907.53 82.83 213.06 

7. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่            

31 มีนาคม 2557 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

                                       

งบการเงินรวม 

งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 597.16 8.73 

ซื้อสินทรัพย 0.51 - 

โอนจากตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 13.69 2.79 

จําหนายสินทรัพย - มูลคาสุทธิตามบัญชี (522.56) - 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (7.32) (0.10) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 81.48 11.42 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัท ปภานัน จํากัด (“บริษัทยอย”)ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสินโดย

บริษัทยอยตกลงขายทรัพยสินซึ่งประกอบดวยที่ดิน อาคารสํานักงานสิริภิญโญ ระบบสาธารณูปโภค

และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการประกอบกิจการอาคารสํานักงานดังกลาว (“ทรัพยสินฯ”) ซึ่งบันทึกอยู

ในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 

522.56 ลานบาท และ 242.68 ลานบาท ตามลําดับ ใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย แสนสิริ ไพรม 

ออฟฟศ (“กองทุนรวมฯ”) โดยมีคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,699.44 ลานบาท บริษัทยอยไดจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพยสินดังกลาวใหแกกองทุนรวมฯในวันที่ 31 มีนาคม 2557  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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นอกจากน้ี บริษัทยอยไดทําสัญญากอต้ังสิทธิและการกระทําการเพื่อรับประกัน 

(1) การมีผูเชาสําหรับพื้นที่เชาที่วางและการใหเชาพื้นที่รับประกัน เปนระยะเวลา 3 ปนับแตวันจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินฯ 

(2) คาใชจายสวนทุน ซึ่งหมายถึง รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ทรัพยสินฯใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือไปจากการซอมแซมหรือบํารุงรักษาตามปกติเปน

ระยะเวลา 1 ป นับแตวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพยสินฯ 

(3) สวนตางของกําไรจากการดําเนินงานของทรัพยสินฯที่กองทุนรวมฯจะเขาลงทุนคร้ังแรกสําหรับ

ชวงเวลา 12 เดือน หากกองทุนรวมฯมีกําไรจากการดําเนินงานนอยกวาจํานวนเงิน 114.2 ลานบาท 

 บริษัทยอยไดประมาณมูลคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นของคาใชจายในการรับประกันดังกลาวที่บริษัทยอย

ตองชําระใหแกกองทุนรวมฯ รวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเงิน 71.40 ลานบาท โดยบันทึกหักจากกําไรจาก

การขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ ในกําไรหรือขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                

31 มีนาคม 2557 

บริษัทยอยรับรูกําไรจากการขายทรัพยสินฯใหกองทุนรวมฯ (สุทธิจากคาใชจายในการขายที่เกี่ยวของ

และคาใชจายในการรับประกันดังกลาว) เปนจํานวนเงิน 767.51 ลานบาทในกําไรหรือขาดทุนรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยไดนําอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน

ประมาณ 526.24 ลานบาท (31 มีนาคม 2557: ไมมี) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร

พาณิชย   

8. ท่ีดินรอการพัฒนา 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม

2556 

ที่ดินรอการพัฒนา 2,497.48 2,477.98 1,973.32 1,953.81 

หัก: คาเผื่อการลดมูลคาโครงการ (52.49) (52.49) - - 

สุทธ ิ 2,444.99 2,425.49 1,973.32 1,953.81 

  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งมี

มูลคาสุทธิตามบัญชี 2,060.45 ลานบาท และ 2,040.95 ลานบาท ตามลําดับ ไดจดจํานองเปน

หลักประกันเงินกูยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,959.04 ลานบาท และ 1,939.54 ลาน

บาท) 

 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทยอยไดโอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาของ

ที่ดินรอการพัฒนาเปนจํานวน 34.38 ลานบาท (31 มีนาคม 2557: ไมมี) 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2557 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 2,699.54 1,197.12 

ซื้อระหวางงวด 112.03 34.73 

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี (260.55) (0.44) 

โอนเขาระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี 6.39 - 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (66.75) (41.34) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 2,490.66 1,190.07 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯและบริษัทยอย

ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 996.70 ลานบาท และ 973.71 ลานบาท ตามลําดับ ไดนําไปจดจํานอง

เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 731.38 ลานบาท และ 732.05 ลาน

บาท ตามลําดับ) 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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10. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 91.98 77.83 

ซื้อระหวางงวด 1.01 0.37 

โอนออกระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี (3.91) - 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (3.61) (2.41) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 85.47 75.79 

11. สิทธิการเชา 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิการเชาสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สรุปได

ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 368.57 41.20 

คาตัดจําหนายระหวางงวด (7.10) (0.52) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 361.47 40.68 

12. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร     

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 3,420.00 3,550.00 3,260.00 3,550.00 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม 

2556 

ต๋ัวแลกเงิน   

ราคาตามมูลคา 2,500.00 2,500.00 

หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (14.49) (16.72) 

ต๋ัวแลกเงินสุทธิ 2,485.51 2,483.28 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.35 ถึง 4.77 ตอป 

และค้ําประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโครงการของบริษัทฯและบริษัทยอย (31 ธันวาคม 2556: 

รอยละ 3.60 ถึง 4.05 ตอป) ต๋ัวแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.10 ถึง 3.25 ตอป (31 ธันวาคม 2556: 

รอยละ 3.15 ถึง 3.25 ตอป) 

13. เงินกูยืมระยะยาว 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมระยะยาวแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2557 2556 2557 2556 

เงินกูยืมจากธนาคาร 19,560.23 15,685.02 10,519.58 8,418.40 

หัก: สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึง     

 กําหนดชําระภายในหน่ึงป (9,069.19) (5,820.29) (4,912.10) (3,133.37) 

สุทธ ิ 10,491.04 9,864.73 5,607.48 5,285.03 

 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 2.62% ถึง MLR - 1% และมี

กําหนดชําระคืนเงินตนในอัตรารอยละของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่มีการโอน 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสรางของโครงการไดจดจํานองเพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารขางตน 

ทั้งน้ี สัญญาเงินกูยืมสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การจายเงินปนผล           

การเพิ่มทุนและลดทุนเรือนหุน การค้ําประกันหน้ีสิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการดํารง

อัตราสวนทางการเงินบางประการ เปนตน 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 มี

รายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 15,685.02 8,418.40 

บวก: กูเพิ่ม 5,628.46 2,803.89 

หัก: จายคืนเงินกู (1,753.25) (702.71) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 19,560.23 10,519.58 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญากูยืมเงินกับ

ธนาคารพาณิชย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ก) บริษัทฯไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศในวงเงินประมาณ 2,273 ลานบาท 

เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบรอยละ 2 ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนใน

อัตรารอยละของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่มีการโอนและตองจายชําระคืนเงินตนทั้งหมดภายในป 

2561 เงินกูยืมดังกลาว2มีหลักประกันคือที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโครงการ 

 ข) บริษัท พิวรรธนา จํากัด ไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศในวงเงินประมาณ 

321 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบรอยละ 2 ตอป และมีกําหนดชําระ

คืนเงินตน 2ในอัตรารอยละของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่มีการโอนและตองจายชําระคืนเงินตน

ทั้งหมดภายในป 2563 2เงินกูยืมดังกลาวมีหลักประกันคือที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโครงการ 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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14. หุนกูชนิดไมมีประกัน 

 บริษัทฯไดออกหุนกูชนิดไมมีประกัน ระบุชื่อผูถือและไมดอยสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุนกู อัตราดอกเบี้ย อายุ ครบกําหนด 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

หุนกูคร้ังที่ 2/2553 รอยละ 5.60 ตอป 7 ป 24 พฤษภาคม 2560 2,000.00 2,000.00 

หุนกูคร้ังที่ 1/2554 ปที่ 1 - 3 รอยละ 5.40 ตอป 5 ป 21 กรกฎาคม 2559 1,000.00 1,000.00 

 ปที่ 4 - 5 รอยละ 6.00 ตอป     

หุนกูคร้ังที่ 2/2554 ปที่ 1 - 3 รอยละ 5.40 ตอป 5 ป 3 ตุลาคม 2559 1,000.00 1,000.00 

 ปที่ 4 - 5 รอยละ 6.00 ตอป     

หุนกูคร้ังที่ 1/2555 ปที่ 1 รอยละ 4.50 ตอป  3 ป 31 พฤษภาคม 2558 1,000.00 1,000.00 

 ปที่ 2 รอยละ 5.00 ตอป     

 ปที่ 3 รอยละ 5.50 ตอป     

หุนกูคร้ังที่ 2/2555 รอยละ 4.80 ตอป 3 ป 19 ตุลาคม 2558 1,000.00 1,000.00 

หุนกูคร้ังที่ 1/2556 รอยละ 4.99 ตอป 5 ป 24 มกราคม 2561 3,000.00 3,000.00 

หุนกูคร้ังที่ 2/2556 ปที่ 1 - 2 รอยละ 4.75 ตอป 5 ป 30 พฤษภาคม 2561 1,000.00 1,000.00 

 ปที่ 3 - 4 รอยละ 5.00 ตอป     

 ปที่ 5 รอยละ 5.30 ตอป     

หุนกูคร้ังที่ 3/2556 รอยละ 4.95 ตอป 5 ป 23 สิงหาคม 2561 2,000.00 2,000.00 

หุนกูคร้ังที่ 4/2556 รอยละ 5.20 ตอป 5 ป 6 เดือน 4 เมษายน 2562 1,000.00 1,000.00 

   รวมหุนกู - ราคาตามมูลคา   13,000.00 13,000.00 

หัก: คาใชจายทางตรงในการออกหุนกูรอตัดจาย   (45.43) (49.12) 

หุนกู - สุทธิ    12,954.57 12,950.88 

หัก: หุนกูที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป   - - 

หุนกูสวนที่ครบกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป   12,954.57 12,950.88 

 ทั้งน้ี ภายใตขอกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู บริษัทฯตองปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่   

บางประการซึ่งรวมถึงการดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ของ    

งบการเงินรวมไมเกิน 2.5:1 ตลอดอายุของหุนกู ทั้งน้ี หน้ีสินใหหมายถึงเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ยเทาน้ัน 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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15. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2557 แสดงไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตนงวด 69.72 46.40 

เพิ่มสําหรับงวด 2.56 1.70 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 72.28 48.10 

16. ประมาณการหน้ีสิน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกับการฟองรอง การรับประกันบานและอาคาร

ชุด และเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมูบานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สรุป

ไดดังน้ี 

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประมาณการ   ประมาณการ  

  หนี้สินเกี่ยวกับ   หนี้สินเกี่ยวกับ  

 ประมาณการ การรับประกัน  ประมาณการ การรับประกัน  

 หนี้สินเกี่ยวกับ บานและ  หนี้สินเกี่ยวกับ บานและ  

 การฟองรอง อาคารชุด รวม การฟองรอง อาคารชุด รวม 

ยอดตนงวด 2.95 95.36 98.31 2.95 60.34 63.29 

เพ่ิมระหวางงวด - 30.31 30.31 - 15.51 15.51 

จายระหวางงวด - (32.83) (32.83) - (20.05) (20.05) 

ยอดสิ้นงวด 2.95 92.84 95.79 2.95 55.80 58.75 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมูบาน เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมูบาน 

ยอดคงเหลือตนงวด 159.98 99.34 

เพิ่มระหวางงวด 3.99 0.04 

จายระหวางงวด (2.89) - 

โอนกลับ (3.27) (3.08) 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 157.81 96.30 

17. ทุนเรือนหุน 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังที่ 5 และ 6 (ESOP#5 และ 

ESOP#6) และ SIRI-W1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  จํานวนหุนสามัญ   วันที่ตลาดหลักทรัพย 

 จํานวน ที่ออกเนื่องจาก  วันที่จดทะเบียนกับ รับเปนหลักทรัพย 

    วันที่ใชสิทธิ ที่ใชสิทธิ การใชสิทธิ ราคาใชสิทธิ กระทรวงพาณิชย จดทะเบียน 

 (หนวย) (หุน) (บาท)   

SIRI-W1      

31 มีนาคม 2557 28,619,841 33,399,350 1.114 2 เมษายน 2557 8 เมษายน 2557 

 28,619,841 33,399,350    

การเพิ่มทุนเน่ืองจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯ

เพิ่มขึ้นดังน้ี 

รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

 

จํานวนหุน 

 

ราคาตามมูลคา  ทุนชําระแลว 

สวนเกินมูลคาหุน

สามัญ 

 (หุน) (บาท) (บาท) (บาท) 

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว     

จํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557                                           9,533,536,605 1.07 10,200,884,167 656,624,039 

เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 28,988,280 1.07 31,017,460 1,275,485 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 9,562,524,885 1.07 10,231,901,627 657,899,524 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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เงินรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 จํานวน 37,206,876 บาท 

แสดงเปนเงินรับลวงหนาคาหุน เน่ืองจากบริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 

18. ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ/กําไรตอหุน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯมีรายละเอียดดังน้ี 

   ใบสําคัญ จํานวนใบสําคัญ  

ประเภท  อัตราการใชสิทธิตอ  แสดงสิทธิ แสดงสิทธิที่มี จํานวนใบสําคัญ 

ใบสําคัญ ราคาใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญ ที่ยังไมไดใช การใชสิทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 

แสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2557 ในระหวางงวด 31 มีนาคม 2557 

ESOP# 5 1.072 1 : 1.167 23,029,131 - 23,029,131 

ESOP#6 1.114 1 : 1.167 59,141,621 - 59,141,621 

SIRI-W1 1.114 1 : 1.167 1,046,746,178 28,619,841 1,018,126,337 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกอยูในระหวางงวด 

กับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับ

ลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุน

สามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงการคํานวณไดดังน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย  

 กําไรสําหรับงวด ถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

 กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 829,985 (86,473) 9,562,896 8,390,019 0.087 (0.010) 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP#5 - - 11,804 21,694   

 ESOP#6 - - 51,654 81,039   

 SIRI-W1 - - 492,641 1,776,425   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไร (ขาดทุน) ท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวา       

  มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 829,985 (86,473) 10,118,995 10,269,177 0.082 (0.010) 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย  

 กําไรสําหรับงวด ถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

 กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 201,000 265,836 9,562,896 8,390,019 0.021 0.032 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP#5 - - 11,804 21,694   

 ESOP#6 - - 51,654 81,039   

 SIRI-W1 - - 492,641 1,776,425   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวา       

  มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 201,000 265,836 10,118,995 10,269,177 0.020 0.026 

19. รายไดบริการอื่นและตนทุนบริการอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557  2556  2557   2556  

Uรายไดบริการอ่ืน     

รายไดจากกิจการเมดิคัลสปา - 23.26 - - 

รายไดจากกิจการโรงแรม 10.08 7.21 6.81 7.21 

รายไดจากกิจการโรงเรียน 46.06 42.61 - - 

รวม 56.14 73.08 6.81 7.21 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557  2556  2557   2556  

Uตนทุนบริการอ่ืน     

ตนทุนบริการกิจการเมดิคัลสปา - 12.64 - - 

ตนทุนบริการกิจการโรงแรม 9.49 3.74 7.32 6.44 

ตนทุนบริการกิจการโรงเรียน 59.76 50.49 - - 

รวม 69.25 66.87 7.32 6.44 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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20. ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาลคํานวณขึ้นจากกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดคูณดวยอัตราภาษี

เฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557  2556  2557  2556 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล 251,949 34,350 53,528 15,840 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล

แตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ

ผลแตกตางชั่วคราว (51,089) (21,274) (19,499) 4,577 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 200,860 13,076 34,029 20,417 

21. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

21.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจาย

ฝายทุนดังน้ี 

ก) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญาตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ สัญญาจาง

ตกแตง สัญญาจางบริการใหคําปรึกษาและสัญญาจางพัฒนาและติดต้ังระบบเปนจํานวน

ประมาณ 19,256.76 ลานบาท และ 20,549.71 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

7,452.23 ลานบาท และ 8,825.60 ลานบาท ตามลําดับ) 

ข) บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน หองชุดและเคร่ืองจักร

เปนจํานวนเงิน 3,748.54 ลานบาท และ 4,509.16 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

558.65 ลานบาท และ 1,421.38 ลานบาท ตามลําดับ) 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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21.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

ก) บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่

ในอาคาร รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 3 ถึง 4 ป 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่

ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม    

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธันวาคม    

2556 

ภายใน 1 ป 87.60 4.80 79.44 0.63 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 383.14 26.50 364.84 22.05 

รวม 470.74 31.30 444.28 22.68 

ข) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ

คาโฆษณาประชาสัมพันธของโครงการเปนจํานวนประมาณ 55.37 ลานบาทและ 72.08 ลาน

บาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 28.08 ลานบาทและ 32.04 ลานบาท ตามลําดับ) 

ค) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีที่ดินในโครงการที่ติด

ภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ 19 ไรและ 19 ไร ตามลําดับ ซึ่งมูลคาของที่ดินที่ถือภาระจํา

ยอมดังกลาวไดรวมเปนตนทุนโครงการแลว 

 ง) สัญญาเชาระยะยาวที่มีสาระสําคัญไดแก 

• บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ไดทําสัญญาเชาที่ดินบริเวณซอยสุขุมวิท 77 เพื่อใชใน

การปลูกสรางศูนยการคาชุมชนในนามฮาปโตะ โดยสัญญามีกําหนดระยะเวลา 30 ป 

นับต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2586 มีมูลคาการเชารวม 42.11 

ลานบาท โดยแบงชําระเปน 3 งวด งวดแรกเปนจํานวนเงิน 21.05 ลานบาท ไดชําระไป

แลวในเดือนสิงหาคม 2556 สวนที่เหลืออีกสองงวดไดแบงชําระงวดละ 10.53 ลานบาท 

โดยงวดที่สองจะชําระเมื่อระยะเวลาการเชาครบ 10 ป และงวดที่สามเมื่อระยะเวลา     

การเชาครบ 20 ป 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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• บริษัท ชนชัย จํากัด ไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสํานักงานพระคลังขางที่เพื่อใชในการปลูก

สรางอาคารชุดเพื่อใหเชาโครงการบานแสนสิริ โดยสัญญามีกําหนดระยะเวลา 30 ป 

นับต้ังแต 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีมูลคาการเชารวม 117.70 ลาน

บาท ชําระคร้ังแรกจํานวน 30 ลานบาท สวนที่เหลือชําระเปนรายเดือนตลอดระยะเวลา 

30 ปตามที่ระบุในสัญญา 

• บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเมนท จํากัด ไดทําสัญญาเชาที่ดินกับสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริยเพื่อใชในการกอสรางอาคารเพื่อใหเชา โดยสัญญามีกําหนดระยะเวลา 

30 ป นับต้ังแตวันที่ 16 กันยายน 2545 มีมูลคาการเชารวมประมาณ 88.04 ลานบาท ซึ่ง

บริษัทยอยไดจายชําระคาเชาทั้งจํานวนครบถวนในเดือนกรกฎาคม 2547 

21.3 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของ

บริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลืออยูจํานวน 2,005.47 ลานบาท และ 2,121.91 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง

เกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่ง

ประกอบดวยหนังสือค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ค้ําประกันการจัดทําสาธารณูปโภคหรือ

บริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน และค้ําประกันการใชไฟฟา (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

1,329.73 ลานบาท และ 1,356.47 ลานบาท ตามลําดับ) 

21.4 คดีฟองรอง 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคดีความหลายคดีที่

เกี่ยวเน่ืองกับการถูกกลาวหาวาผิดสัญญาจะซื้อจะขายและคดีละเมิด ซึ่งถูกเรียกรองใหชําระคาเสียหาย

เปนจํานวนเงินประมาณ 283.83 ลานบาท และ 280.27 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม บริษัทฯและ

บริษัทยอยอยูระหวางการตอสูคดี ทนายความบริษัทฯและฝายบริหารเชื่อมั่นวาบริษัทฯและบริษัทยอย

จะไมไดรับความเสียหายจากคดี บริษัทฯและบริษัทยอยจึงยังไมไดบันทึกประมาณการหน้ีสินเพิ่มเติม

จากจํานวนที่ไดบันทึกไปแลว (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 241.75 ลานบาท และ 241.14 ลานบาท 

ตามลําดับ) 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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21.5 ภาระผูกพันอื่น 

 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการบริจาคเงินใหแกองคการกองทุนเด็กระหวางประเทศขององคการ

สหประชาชาติ (United Nations International Children's Emergency Fund: UNICEF) จํานวน                            

ไมตํ่ากวา 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอปเปนเวลา 3 ป ต้ังแตป 2554 ถึงป 2556 ทั้งน้ีเปนไปตาม

บันทึกความเขาใจระหวางบริษัทฯและองคการยูนิเซฟซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 อยางไร      

ก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯสําหรับป 2557 ไดพิจารณาอนุมัติการตออายุขอตกลงดังกลาว

ออกไปอีกหน่ึงคราว เปนเวลา 3 ป ต้ังแตป 2557 ถึงป 2559 

22. สวนงานดําเนินงาน 

 บริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ ในระหวางงวด

ปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสวนงานดําเนินงานที่รายงาน 

 ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่      

31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

  ธุรกิจบริหารอาคารและ     

 ธุรกิจ นายหนาซื้อขาย   ตัดรายการ  

 อสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย ธุรกิจอื่น ๆ รวมสวนงาน ระหวางกัน งบการเงินรวม 

รายได       

   รายไดจากลูกคาภายนอก 5,232.90 124.76 56.14 5,413.80 - 5,413.80 

   รายไดระหวางสวนงาน 41.38 39.17 13.95 94.50 (94.50) - 

   ดอกเบ้ียรับ 126.92 3.18 1.45 131.55 (130.88) 0.67 

   ดอกเบ้ียจาย (164.68) (0.97) (10.59) (176.24) 21.01 (155.23) 

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (38.15) (3.64) (1.42) (43.21) - (43.21) 

   โอนกลับขาดทุนจากการ       

  ลดลงของมูลคาตนทุน

โครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 14.23 - - 

 

 

14.23 - 14.23 

       

กําไรของสวนงาน 1,058.90 65.25 (9.72) 1,114.43 (204.37) 910.06 

รายไดอื่น      841.69 

คาใชจายสวนกลาง      (720.90) 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได      1,030.85 

คาใชจายภาษีเงินได      (200.86) 

กําไรสําหรับงวด      829.99 

 

 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 

  ธุรกิจบริหารอาคารและ     

 ธุรกิจ นายหนาซื้อขาย   ตัดรายการ  

 อสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย ธุรกิจอื่น ๆ รวมสวนงาน ระหวางกัน งบการเงินรวม 

รายได       

   รายไดจากลูกคาภายนอก 4,912.47 125.16 73.08 5,110.71 - 5,110.71 

   รายไดระหวางสวนงาน 191.01 102.51 - 293.52 (293.52) - 

   ดอกเบ้ียรับ 91.79 3.14 1.36 96.29 (95.15) 1.14 

   ดอกเบ้ียจาย (139.85) (1.06) (10.25) (151.16) 18.56 (132.60) 

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (72.44) (3.62) (5.73) (81.79) 11.61 (70.18) 

   ขาดทุนจากการลดมูลคา

ตนทุนโครงการพัฒนา      

อสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 

 

(17.02) - - 

 

 

(17.02) - (17.02) 

   โอนกลับคาเผ่ือการลดลงของ       

 มูลคาท่ีดินรอการพัฒนา 34.38 - - 34.38 - 34.38 

       

กําไรของสวนงาน 953.33 147.69 (8.41) 1,092.61 (358.50) 734.11 

รายไดอื่น      68.61 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน      (30.98) 

คาใชจายสวนกลาง      (845.10) 

ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได      (73.36) 

คาใชจายภาษีเงินได      (13.07) 

ขาดทุนสําหรับงวด      (86.43) 

สินทรัพยของสวนงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 มีดังตอไปน้ี  

(หนวย: ลานบาท) 

สินทรัพยของสวนงาน 

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจบริหาร

อาคารและ

นายหนาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย ธุรกิจอื่น ๆ รวมสวนงาน 

สินทรัพยท่ี

ไมไดปนสวน งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 64,118.92 154.85 1,431.45 65,705.22 - 65,705.22 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 58,486.38 194.95 1,358.56 60,039.89 - 60,039.89 

23. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

23.1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปไดมีมติดังน้ี  

ก) อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2556 ใหแกผูถือหุนจํานวน 9,562,232,572 หุน (จํานวนหุน

สามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิใน

การรับเงินปนผล) ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 956,223,257.20 บาท  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ข) อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท หรือเงินตราตางประเทศ

ในวงเงินเทียบเทาเงินบาทซึ่งชนิดของหุนกูอาจเปนหุนกูไดทุกประเภทและทุกรูปแบบ            

(มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน      

ขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว และมีอายุไมเกิน 10 ปนับต้ังแตวันที่ออกหุนกูใน   

แตละคราว 

24. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯในวันที่ 14 พฤษภาคม 

2557 
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