
 

บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธันวำคม 2556 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน)  

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย      
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง   
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำร
บัญชีที่ส ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท แสนสิริ จ ำกัด 
(มหำชน) ด้วยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน      
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำ    
ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ ำนวนเงินและ    
กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำร
ประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับ    
กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่ เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร   
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผล     
ของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 
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ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท แสนสิริ จ ำกัด 
(มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เน่ืองจำกกำร    
น ำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบกำรเงินรวมและ        
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรำยกำร
ปรับปรุงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำว และน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับภำษี   
เงินได้ที่ได้น ำมำถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด 

 

โสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3182 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด) 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภำพันธ์ 2557 



บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มนุเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 8 2,119,572,986      3,408,456,949      2,863,358,197      975,336,866         2,413,316,949      1,707,871,908      

เงินลงทนุชัว่คราว 36,144,303           51,082,791           104,898,606         -                           1,861,607             101,946,782         

ลูกหนี้การค้า 10 44,524,815           41,192,676           47,547,987           415,587,644         127,369,855         7,680,720             

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 69,340,740           64,738,385           26,058,446           49,680,865           75,802,595           40,318,132           

เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกันทีถ่ึงก าหนด

   ช าระภายในหนึ่งปี 7.3 -                           -                           -                           5,080,412,581      2,171,049,617      2,050,000,000      

ต้นทนุโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 11 45,621,390,263    34,266,530,436    25,616,043,872    24,246,394,199    21,538,428,472    19,521,447,462    

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง 3,414,015,719      1,618,085,282      1,435,265,238      1,342,634,921      641,833,901         911,587,907         

เงินมัดจ าค่าทีด่ินและซือ้สนิทรัพย์ 1,358,218,438      1,410,135,933      2,076,016,344      859,061,100         805,891,093         1,761,805,014      

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7.3 294,037,270         213,196,709         124,137,262         440,257,329         659,391,138         88,462,487           

รวมสินทรัพยห์มนุเวยีน 52,957,244,534    41,073,419,161    32,293,325,952    33,409,365,505    28,434,945,227    26,191,120,412    

สินทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค้ าประกัน 9 6,660,030             8,929,688             50,643,138           -                           773,258                6,773,258             

เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกัน - สทุธิจากสว่นทีถ่ึง

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 7.3 -                           -                           -                           9,898,919,741      6,451,974,319      2,279,597,190      

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 12 -                           -                           -                           907,526,709         907,526,709         960,076,709         

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 330,400                330,400                330,400                330,400                330,400                330,400                

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 13 597,159,672         636,340,344         676,666,635         8,726,698             -                           -                           

ทีด่ินรอการพัฒนา 14 2,425,490,085      1,375,075,023      700,982,440         1,953,814,564      1,056,035,000      382,035,201         

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 15 2,699,542,962      2,356,102,262      1,880,794,277      1,197,116,401      1,137,205,151      826,134,270         

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการบญัชี 31 621,257,743         388,626,469         468,673,105 169,688,251         179,622,465         238,580,854

ค่าความนิยม 16 141,253,448         141,253,448         141,253,448         -                           -                           -                           

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 17 91,983,979           53,884,636           39,270,884           77,834,055           46,949,974           31,208,995           

สทิธิการเช่า 18 368,565,156         354,038,442         384,709,701         41,196,023           -                           -                           

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 130,401,357         106,914,743         69,702,272           89,845,280           109,742,018         122,611,345         

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 7,082,644,832      5,421,495,455      4,413,026,300      14,344,998,122    9,890,159,294      4,847,348,222      

รวมสินทรัพย์ 60,039,889,366    46,494,914,616    36,706,352,252    47,754,363,627    38,325,104,521    31,038,468,634    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมนุเวยีน

เงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคาร 19 3,550,000,000      1,828,000,000      1,246,600,000      3,550,000,000      1,828,000,000      1,246,600,000      

ต๋ัวแลกเงิน 19 2,483,284,900      2,383,743,765      596,428,571         2,483,284,900      2,383,743,765      596,428,571         

เจ้าหนี้การค้า 20 2,250,620,938      1,800,048,403      974,677,444         1,225,659,188      1,103,249,705      738,399,868         

สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 22 5,820,287,286      6,376,359,269      6,448,177,184      3,133,365,571      4,068,579,500      5,353,464,770      

ต๋ัวเงินจ่ายค่าทีด่ิน 21 -                           -                           787,600,000         -                           -                           787,600,000         

หุน้กูช้นิดไม่มีประกัน - ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 25 -                           998,356,325         998,486,770         -                           998,356,325         998,486,770         

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 184,412,224         445,584,512         381,389,671         54,740,315           326,216,306         178,179,715         

ประมาณการหนี้สนิระยะสัน้ 24 98,314,109           104,834,345         84,322,080           63,296,872           76,674,933           41,781,836           

ค่างวดทียั่งไม่รับรู้เปน็รายได้ 11.5 3,001,588,011      2,027,787,956      1,962,800,983      1,212,793,919      1,428,129,633      1,711,533,218      

หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน

   ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากลูกค้า 71,460,348           63,989,349           68,590,026           104,459                204,425                1,142,080             

   เงินประกันการก่อสร้าง 577,959,072         371,310,412         290,258,667         276,613,247         225,286,299         203,923,919         

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 589,020,031         853,855,159         538,464,059         470,476,016         669,939,590         425,021,315         

   ต้นทนุโครงการค้างจ่าย 463,476,441         672,622,354         383,604,214         236,334,397         550,854,367         184,673,654         

   อ่ืน ๆ 297,903,976         246,553,320         106,892,185         159,813,137         160,766,528         54,583,626           

รวมหนี้สินหมนุเวยีน 19,388,327,336    18,173,045,169    14,868,291,854    12,866,482,021    13,820,001,376    12,521,819,342    

หนี้สินไมห่มนุเวยีน

รายได้สทิธิการเช่ารอตัดบญัชี 513,005,419         558,098,759         599,996,242         -                           -                           -                           

เงินกูยื้มระยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 22 9,864,728,545      6,447,684,515      4,302,053,971      5,285,032,719      3,759,680,549      2,688,845,932      

หุน้กูช้นิดไม่มีประกัน 25 12,950,877,311    5,971,268,644      4,971,831,694      12,950,877,311    5,971,268,644      4,971,831,694      

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23 69,716,918           27,411,391           24,956,955           46,401,056           18,772,100           16,783,752           

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 24 159,982,865         51,523,598           53,037,020           99,342,577           32,464,599           28,629,701           

หนี้สนิไม่หมุนเวียนอ่ืน 25,650,160           41,308,781           39,784,095           13,594,829           17,753,341           15,204,416           

รวมหนี้สินไมห่มนุเวยีน 23,583,961,218    13,097,295,688    9,991,659,977      18,395,248,492    9,799,939,233      7,721,295,495      

รวมหนี้สิน 42,972,288,554    31,270,340,857    24,859,951,831    31,261,730,513    23,619,940,609    20,243,114,837    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 26

   ทนุจดทะเบยีน

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

         (31 ธันวาคม 2555: หุน้สามัญ 10,879,971,108 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท)

         (1 มกราคม 2555: หุน้สามัญ 10,879,990,328 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท) 11,641,569,086    11,641,569,086    11,641,589,651    11,641,569,086    11,641,569,086    11,641,589,651    

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุน้สามัญ 9,533,536,605 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท

         (31 ธันวาคม 2555: หุน้สามัญ 7,882,483,899 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท)

         (1 มกราคม 2555: หุน้สามัญ 7,053,228,452 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท) 10,200,884,167    8,434,257,772      7,546,954,444      10,200,884,167    8,434,257,772      7,546,954,444      

สว่นเกินมูลค่าหุน้สามัญ 26 656,624,039         584,193,500         550,246,830         656,624,039         584,193,500         550,246,830         

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ 26 32,292,944           518,928,656         -                           32,292,944           518,928,656         -                           

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 27 774,006,508         677,552,838         501,074,022         774,006,508         677,552,838         501,074,022         

   ยังไม่ได้จัดสรร 5,399,190,659      5,026,843,896      3,265,827,213      4,828,825,456      4,490,231,146      2,197,078,501      

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุน้ 4,414,887             (17,983,478)          (18,180,227)          -                           -                           -                           

สว่นของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 17,067,413,204    15,223,793,184    11,845,922,282    16,492,633,114    14,705,163,912    10,795,353,797    

สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 187,608                780,575                478,139                -                           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,067,600,812    15,224,573,759    11,846,400,421    16,492,633,114    14,705,163,912    10,795,353,797    

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 60,039,889,366    46,494,914,616    36,706,352,252    47,754,363,627    38,325,104,521    31,038,468,634    

0 0 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รำยได้

รายได้จากการขายโครงการ 27,724,008,600     28,954,243,137     17,241,245,035     21,134,547,252    

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง -                            -                            430,683,964          126,941,186         

รายได้จากโครงการเพ่ือเชา่ 126,164,268          156,948,683          1,319,273              -                            

รายได้ค่าบริการธุรกิจ 500,150,735          473,193,593          39,547,571            44,820,558           

รายได้ค่าบริการอ่ืน 29 246,488,740          236,415,735          14,282,699            19,194,792           

รายได้อ่ืน

   ดอกเบีย้รับ 20,704,664            31,530,441            441,747,806          667,119,112         

   เงินปนัผลรับ 19,824                   -                            609,379,824          906,240,000         

   อ่ืน ๆ 369,146,598          234,449,514          226,114,196          170,480,448         

รวมรำยได้ 28,986,683,429     30,086,781,103     19,004,320,368     23,069,343,348    

ค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทนุขายโครงการ 18,564,835,259     19,288,500,678     11,767,638,206     14,262,205,200    

ต้นทนุขายวัสดุก่อสร้าง -                            -                            319,425,304          193,651,107         

ต้นทนุบริการโครงการเพ่ือเชา่ 70,870,595            70,908,335            1,184,492              -                            

ต้นทนุบริการธุรกิจ 339,266,266          297,584,119          18,586,259            12,412,660           

ต้นทนุบริการอ่ืน 29 292,582,791          245,845,550          21,303,236            20,145,749           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,956,073,309       3,288,800,252       2,265,466,272       2,412,652,642      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,851,577,834       2,744,521,516       1,878,686,149       1,862,543,781      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน

   โอนกลับขาดทนุจากการลดมูลค่าต้นทนุโครงการพัฒนา

      อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายและทีด่ินรอการพัฒนา 11.4 (17,654,384)          (70,264,905)          -                            (50,000,000)          

   โอนกลับขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุและเงินให้กู้ยืม

      แก่บริษัทย่อย 7.3 -                            -                            -                            (6,245,005)            

รวมค่ำใช้จ่ำย 26,057,551,670     25,865,895,545     16,272,289,918     18,707,366,134    

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,929,131,759       4,220,885,558       2,732,030,450       4,361,977,214      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (616,114,985)        (327,764,574)        (514,929,968)        (238,523,301)        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,313,016,774       3,893,120,984       2,217,100,482       4,123,453,913      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (383,943,366)        (954,336,583)        (333,266,782)        (652,835,986)        

ก ำไรส ำหรับปี 1,929,073,408       2,938,784,401       1,883,833,700       3,470,617,927      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้



บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเ่ปน็เงินตราต่างประเทศ 22,398,365            196,749                 -                            -                            

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (44,616,786)          -                            (29,516,509)          -                            

ผลกระทบภาษีเงินได้ 8,923,357              -                            5,903,302              -                            

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (13,295,064)          196,749                 (23,613,207)          -                            

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,915,778,344       2,938,981,150       1,860,220,493       3,470,617,927      

กำรแบ่งปันก ำไร

สว่นทีเ่ปน็ของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่ 1,929,666,375       2,938,481,965       1,883,833,700       3,470,617,927      

สว่นทีเ่ปน็ของผู้มีสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (592,967)               302,436                 

1,929,073,408       2,938,784,401       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ปน็ของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 1,916,371,311       2,938,678,714       1,860,220,493       3,470,617,927      

สว่นทีเ่ปน็ของผู้มีสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (592,967)               302,436                 

1,915,778,344       2,938,981,150       

ก ำไรต่อหุ้น 28.2

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรทีเ่ปน็ของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 0.21 0.40 0.20 0.47

ก าไรต่อหุน้ปรับลด

   ก าไรทีเ่ปน็ของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 0.19 0.32 0.18 0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้



บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 2,313,016,774       3,893,120,984       2,217,100,482       4,123,453,913      
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเปน็เงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ต้นทนุโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายลดลง
      จากการโอนเปน็ต้นทนุขาย 18,564,835,259     19,288,500,678     11,767,638,206     14,262,205,200    
   ค่าเสือ่มราคาส าหรับอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 20,436,397            21,843,646            389,954                 -                            
   ค่าเสือ่มราคาส าหรับทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 219,158,016          260,352,685          136,195,911          104,867,474         
   ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 14,008,299            11,417,480            7,853,438              4,604,089             
   ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับสทิธิการเชา่ 27,463,825            30,671,259            794,517                 -                            
   ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                            (4,137,836)            -                            -                            
   (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพย์สนิ (8,656,500)            7,846,848              128,904                 (100,445)               
   ตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน -                            68,029                   -                            -                            
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                            (17,308)                 -                            (30,000)                 
   โอนกลับขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย -                            -                            -                            (6,245,005)            
   โอนกลับค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,722,587              (374,312)               399,738                 (64,161)                 
   รายได้สทิธิการเชา่รับตัดบญัชี (44,623,768)          (41,897,483)          -                            -                            
   ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทียั่งไม่เกิดขึ้นจริง -                            -                            (25,308,095)          (2,598,961)            
   โอนกลับขาดทนุจากการลดมูลค่าต้นทนุโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย
      และทีด่ินรอการพัฒนา (17,654,384)          (70,264,905)          -                            (50,000,000)          
   ขาดทนุจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทนุทียั่งไม่เกิดขึ้นจริง -                            12,290                   -                            12,290                  
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกันบา้นและอาคารชดุและ
      เงินสมทบกองทนุนิติบคุคลหมู่บา้น 70,800,358            128,811,881          44,775,994            96,220,943           
   โอนกลับประมาณการหนีส้นิเกี่ยวกับการฟ้องร้อง (556,500)               (773,258)               -                            -                            
   ค่าใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,528,131              3,382,470              2,063,446              2,005,549             
   เงินปนัผลรับ (19,824)                 -                            (609,379,824)        (906,240,000)        
   ดอกเบีย้รับ (20,704,664)          (31,530,441)          (441,747,806)        (667,119,112)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 616,114,985          327,764,574          514,929,968          238,523,301         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์
   และหนีส้นิด าเนินงาน 21,758,868,991     23,824,797,281     13,615,834,833     17,199,495,075    
สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   ลูกหนีก้ารค้า (5,524,298)            6,729,623              (288,617,527)        (119,624,974)        
   ต้นทนุโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (29,649,878,807)   (27,653,677,319)   (14,494,314,507)   (16,072,912,543)   
   เงินมัดจ าค่าทีด่ิน 51,917,495            665,880,411          (53,170,007)          955,913,921         
   สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1,572,595,875)     (299,488,226)        (265,142,681)        212,291,669         
   สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (65,477,153)          (36,113,400)          (22,093,802)          12,869,327           
หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนีก้ารค้า 450,572,535          833,224,957          122,409,483          371,565,615         
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดทียั่งไม่รับรู้เปน็รายได้ 981,271,054          60,386,296            (215,435,680)        (284,341,240)        
   หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน (325,747,490)        726,338,319          (555,747,591)        680,294,997         
   หนีส้นิอ่ืน (34,860,622)          (40,338,162)          (19,660,518)          (14,449,357)          
เงินสดได้มาจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (8,411,454,170)     (1,912,260,220)     (2,175,937,997)     2,941,102,490      
จ่ายภาษีเงินได้ (1,177,601,049)     (821,158,073)        (775,765,446)        (445,841,006)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (9,589,055,219)     (2,733,418,293)     (2,951,703,443)     2,495,261,484      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้



บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง 14,938,488            53,803,525            1,861,607              100,072,885         

เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค้ าประกัน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 2,269,658              41,713,450            773,258                 6,000,000             

เงินสดรับจากบริษัทย่อยคืนทนุ -                            -                            -                            51,900,000           

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้น -                            -                            (6,334,542,901)     (4,284,608,101)     

เงินสดจ่ายซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (81,434)                 (10,932,861)          -                            -                            

เงินสดจ่ายซือ้ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (829,112,156)        (772,622,088)        (330,658,342)        (416,058,416)        

เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (49,593,005)          (26,099,261)          (38,737,519)          (20,345,069)          

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                            33,553,342            -                            -                            

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 26,075,043            28,005,257            28,037                   220,506                

เงินสดรับ (จ่าย) สทุธิจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                            (782,816)               -                            680,000                

ดอกเบีย้รับ 20,704,664            31,530,441            441,747,806          118,193,656         

เงินปนัผลรับ 19,824                   -                            609,379,824          906,240,000         

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (814,778,918)        (621,831,011)        (5,650,148,230)     (3,537,704,539)     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารเพ่ิมขึ้น 1,722,000,000       581,400,000          1,722,000,000       581,400,000         

ต๋ัวเงินจ่ายค่าทีด่ินลดลง -                            (787,600,000)        -                            (787,600,000)        

ต๋ัวแลกเงินเพ่ิมขึ้น 99,541,135            1,787,315,194       99,541,135            1,787,315,194      

เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 10,941,190,001     12,787,671,718     4,983,360,000       8,312,893,117      

จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (8,080,217,954)     (10,715,445,251)   (4,393,221,759)     (8,526,943,770)     

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 6,966,830,000       1,989,300,000       6,966,830,000       1,989,300,000      

จ่ายช าระหุน้กู้ครบก าหนด (1,000,000,000)     (1,000,000,000)     (1,000,000,000)     (1,000,000,000)     

จ่ายช าระดอกเบีย้ (1,480,706,216)     (1,180,566,586)     (1,138,552,629)     (1,044,966,515)     

เงินปนัผลจ่าย (1,425,172,512)     (1,000,986,466)     (1,425,172,512)     (1,000,986,466)     

จ่ายช าระเจ้าหนีส้ญัญาเชา่การเงิน (3,333,867)            (2,702,118)            (3,333,867)            (2,702,118)            

เงินสดรับจากออกหุน้เพ่ิมทนุ 1,352,421,222       1,440,178,654       1,352,421,222       1,440,178,654      

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 9,092,551,809       3,898,565,145       7,163,871,590       1,747,888,096      

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 22,398,365            1,782,911              -                            -                            

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,288,883,963)     545,098,752          (1,437,980,083)     705,445,041         

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 3,408,456,949       2,863,358,197       2,413,316,949       1,707,871,908      

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นปี 2,119,572,986       3,408,456,949       975,336,866          2,413,316,949      

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการทีม่ิใชเ่งินสด

   ดอกเบีย้จ่ายสว่นทีเ่ปน็ต้นทนุโครงการ 915,349,112          877,260,782          675,362,418          826,581,254         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้



(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของผู้มี
ผลต่างจาก ส่วนได้เสียที่
การแปลงค่า รวม ไม่มีอ านาจ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหน้า งบการเงินที่เป็น ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม รวมส่วนของ
หมายเหตุ ที่ออกและช าระแล้ว หุ้นสามัญ ค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
   - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 7,546,954,444       550,246,830        -                            501,074,022               2,797,154,108        (18,180,227)                     11,377,249,177     478,139                11,377,727,316     
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย
   การบัญชเีกีย่วกับภาษีเงินได้
   (หมายเหตุ 4) -                              -                            -                            -                                   468,673,105           -                                        468,673,105          -                            468,673,105          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 - หลังกำรปรบัปรงุ 7,546,954,444       550,246,830        -                            501,074,022               3,265,827,213        (18,180,227)                     11,845,922,282     478,139                11,846,400,421     
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 26 887,303,328          33,946,670          518,928,656        -                                   -                              -                                        1,440,178,654       -                            1,440,178,654       
เงินปันผลจ่าย 34 -                              -                            -                            -                                   (1,000,986,466)      -                                        (1,000,986,466)      -                            (1,000,986,466)      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                              -                            -                            -                                   2,938,481,965        196,749                            2,938,678,714       302,436                2,938,981,150       
ส ารองตามกฎหมาย -                              -                            -                            176,478,816               (176,478,816)          -                                        -                             -                            -                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรบัปรงุ 8,434,257,772       584,193,500        518,928,656        677,552,838               5,026,843,896        (17,983,478)                     15,223,793,184     780,575                15,224,573,759     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
   - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 8,434,257,772       584,193,500        518,928,656        677,552,838               4,638,217,427        (17,983,478)                     14,835,166,715     780,575                14,835,947,290     
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย
   การบัญชเีกีย่วกับภาษีเงินได้
   (หมายเหตุ 4) -                              -                            -                            -                                   388,626,469           -                                        388,626,469          -                            388,626,469          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรบัปรงุ 8,434,257,772       584,193,500        518,928,656        677,552,838               5,026,843,896        (17,983,478)                     15,223,793,184     780,575                15,224,573,759     
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 26 1,766,626,395       72,430,539          (486,635,712)       -                                   -                              -                                        1,352,421,222       -                            1,352,421,222       
เงินปันผลจ่าย 34 -                              -                            -                            -                                   (1,425,172,513)      -                                        (1,425,172,513)      -                            (1,425,172,513)      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                            -                            -                                   1,893,972,946        22,398,365                       1,916,371,311       (592,967)              1,915,778,344       
ส ารองตามกฎหมาย -                              -                            -                            96,453,670                 (96,453,670)            -                                        -                             -                            -                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 10,200,884,167     656,624,039        32,292,944          774,006,508               5,399,190,659        4,414,887                         17,067,413,204     187,608                17,067,600,812     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท แสนสิร ิจ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

ก าไรสะสม



(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกนิมูลคา่ เงินรับลว่งหน้า ก าไรสะสม รวมส่วนของ
หมายเหตุ ที่ออกและช าระแลว้ หุน้สามัญ คา่หุน้สามัญ จัดสรรแลว้ ยังไม่ไดจั้ดสรร ผู้ถอืหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554

   - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 7,546,954,444           550,246,830        -                          501,074,022        1,958,497,647      10,556,772,943    
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชเีกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                                 -                           -                          -                           238,580,854         238,580,854         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 - หลังกำรปรบัปรงุ 7,546,954,444           550,246,830        -                          501,074,022        2,197,078,501      10,795,353,797    
ออกหุน้สามัญเพ่ิมทุน 26 887,303,328              33,946,670          518,928,656       -                           -                            1,440,178,654      
เงินปันผลจ่าย 34 -                                 -                           -                          -                           (1,000,986,466)     (1,000,986,466)    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                                 -                           -                          -                           3,470,617,927      3,470,617,927      
ส ารองตามกฎหมาย -                                 -                           -                          176,478,816        (176,478,816)        -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรบัปรงุ 8,434,257,772           584,193,500        518,928,656       677,552,838        4,490,231,146      14,705,163,912    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555

   - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 8,434,257,772           584,193,500        518,928,656       677,552,838        4,310,608,681      14,525,541,447    
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
   การบัญชเีกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                                 -                           -                          -                           179,622,465         179,622,465         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรบัปรงุ 8,434,257,772           584,193,500        518,928,656       677,552,838        4,490,231,146      14,705,163,912    
ออกหุน้สามัญเพ่ิมทุน 26 1,766,626,395           72,430,539          (486,635,712)     -                           -                            1,352,421,222      
เงินปันผลจ่าย 34 -                                 -                           -                          -                           (1,425,172,513)     (1,425,172,513)    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                           -                          -                           1,860,220,493      1,860,220,493      
ส ารองตามกฎหมาย -                                 -                           -                          96,453,670          (96,453,670)          -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 10,200,884,167         656,624,039        32,292,944         774,006,508        4,828,825,456      16,492,633,114    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 

บรษัิท แสนสิร ิจ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
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บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556  

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศ
ไทย บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

 รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มกรำคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพัก
กำรโอนหุ้นคร้ังล่ำสุด มีดังนี ้

 สัดส่วนกำรถือหุ้น 
 (ร้อยละของทุนช ำระแล้ว) 
1. บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 6.58 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 5.24 
3. บริษัท ฟินันซ่ำประกันชีวิต จ ำกัด 2.60 
4. CHASE NOMINEES LIMITED 47 2.32 
5. นำยวันจักร์ บุรณศิริ 2.27 

 ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯคือเลขที่ 475 อำคำรสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่  
28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้ 

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำร
บัญช ี
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2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

  จัดต้ังขึ้นใน อัตรำร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นทำงตรง     
บริษัท ชนชัย จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100 
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100 
บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100 
บริษัท อำณำวรรธน์ จ ำกัด  พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100 
บริษัท พิวรรธนำ จ ำกัด  พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100 
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100 
บริษัท แปซิฟิค ชำเลนจ์ โฮลดิ้ง จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 85 85 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ สิงคโปร์ 100 100 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100 
บริษัท ปภำนัน จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 
 เสริมควำมงำม บ ำรุง 

   

  สุขภำพและเมดิคัลสปำ   ไทย 100 100 
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ    
    ผู้ถือใบอนุญำตจัดต้ัง    
    โรงเรียนสำธิตพัฒนำ ไทย 100 100 
บริษัท ศูนย์บุคลำกรสำธิตพัฒนำ จ ำกัด 
 

ให้บริกำรสนับสนุนด้ำน 
   กำรบริหำรแก่โรงเรียน 
   สำธิตพัฒนำ 

 
 

ไทย 

 
 

100 

 
 

100 
ถือหุ้นทำงอ้อม     
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100 
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ไทย 100 100 
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
Sansiri Guernsey (2009) Limited พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ Guernsey 100 100 
โรงเรียนสำธิตพัฒนำ กิจกำรโรงเรียน ไทย 100 100 
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 ข) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

 ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

 ง) สินทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้
แสดงไว้เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออก
จำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

 ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมคือจ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯและแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ 

มำตรฐำนกำรบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับในปบีัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียดดังนี้ 
ก.  มำตรฐำนกำรบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

 มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 12  

 
ภำษีเงินได้ 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 8 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
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 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบับที่ 10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำง

เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด ำเนินงำน 
ฉบับที่ 21 ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด             

ค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่ 
ฉบับที่ 25 ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร

หรือของผู้ถือหุ้น 
 แนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและแนว
ปฏิบัติทำงบัญชีข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินนี้ ยกเว้นมำตรฐำนกำร
บัญชีดังต่อไปนี้  

 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้  

 มำตรฐำนฉบับนี้ก ำหนดให้กิจกำรระบุผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำ
สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินกับฐำนภำษี และรับรู้ผลกระทบทำงภำษี
เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด บริษัทฯและบริษัท
ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบกำรเงินของปี
ก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทำงภำษี
เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำโดยตลอด ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยบัญชีดังกล่ำวแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 

ข. มำตรฐำนกำรบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนำคต 
  วันที่มีผลบังคับใช้ 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได้ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
1 มกรำคม 2557 
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  วันที่มีผลบังคับใช้ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำร     

ที่เกี่ยวข้องกัน 
1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 4 สัญญำประกันภัย 1 มกรำคม 2559 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำร

ด ำเนินงำนที่ยกเลิก 
1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี   

ฉบับที่ 15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำที่ท ำขึ้นตำม

รูปแบบกฎหมำย 
1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรร้ือ

ถอน กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำ
เช่ำหรือไม่ 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน 
กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินใน
สภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 1 มกรำคม 2557 
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  วันที่มีผลบังคับใช้ 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน ำมำถือปฏิบัติ  

4.  ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่มำถือปฏิบัติ  

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญตำมที่กล่ำวใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 เน่ืองจำกบริษัทฯน ำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ 
มำถือปฏิบัติ ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก
ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

 จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ มีดังนี้   

  (หน่วย: พันบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น 621,258 169,688 388,626 179,622 468,673 238,581 

ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง 621,258 169,688 388,626 179,622 468,673 238,581 

  (หน่วย: พันบำท) 

 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 
31 ธันวำคม 2556 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 
31 ธันวำคม 2555 

 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก ำไรหรือขำดทุน:     
ภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) (223,708) 15,838 80,047 58,958 
ก ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง) 223,708 (15,838) (80,047) (58,958) 
ก ำไรตอ่หุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บำท)              0.02 (0.01) -              (0.01) 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บำท)              0.02 (0.01) -              (0.01) 
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5. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ก) รำยได้จำกโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดินและรำยได้จำกกำรขำยหน่วยใน
อำคำรชุดพักอำศัยเมื่อได้มีกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส ำคัญของควำมเป็น
เจ้ำของให้กับผู้ซื้อแล้ว โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรหรือควบคุมบ้ำน
พร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขำยไปแล้วทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งมูลค่ำที่รับรู้รำยได้และต้นทุนที่
เกิดขึ้นเนื่องมำจำกรำยกำรนั้น สำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

 ข) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 

  รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส ำคัญของ
ควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับ
สินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว 

 ค) รำยได้ค่ำเช่ำ 

  รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงไปตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยเร่ิมแรกที่เกิดเป็นกำรเฉพำะ
เพื่อให้เกิดสัญญำเช่ำรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งสิ้นตำมสัญญำ 

 ง) รำยได้จำกกิจกำรโรงแรม 

  รำยได้ห้องพักบันทึกเป็นรำยได้เมื่อแขกเข้ำพักตำมเกณฑ์คงค้ำง รำยได้ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่ม
บันทึกเมื่อมีกำรขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม รำยได้ที่รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและแสดงสุทธิจำก
ส่วนลดกำรค้ำ 

 จ) รำยได้จำกกิจกำรโรงเรียน 

  รำยได้ค่ำธรรมเนียม รำยได้ค่ำรถรับส่ง และรำยได้ค่ำอำหำรรับรู้เป็นรำยได้ตำมระยะเวลำของ
หลักสูตร รำยได้ค่ำสมัครเรียนแรกเข้ำรับรู้เป็นรำยได้เมื่อโรงเรียนได้ยอมรับให้เป็นนักเรียน 

 ฉ) รำยได้ค่ำบริกำร 

  รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้ว โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

 ช) ดอกเบี้ยรับ 

  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

 ซ) เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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5.2 ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยและต้นทุนขำยโครงกำร 

 ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่ ำกว่ำซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่ำออกแบบ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำก่อสร้ำง ดอกเบี้ยและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

 ในกำรค ำนวณหำต้นทุนขำยบ้ำนพร้อมที่ดินและหน่วยในอำคำรชุดพักอำศัย บริษัทฯและบริษัทย่อย
ได้ท ำกำรแบ่งสรรต้นทุนกำรพัฒนำทั้งหมดที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (โดยค ำนึงถึงต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นด้วย)  
ตำมเกณฑ์พื้นที่ที่ขำย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของโครงกำร (ถ้ำมี) ไว้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มี
ข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้  

5.4 ลูกหน้ีกำรค้ำและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงิน จำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้  

5.5 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิต สินทรัพย์หรือพัฒนำโครงกำรที่
ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของ
สินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือเมื่อกำรก่อสร้ำงเสร็จ
สิ้นหรือหยุดชะงักลงจนกว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรพัฒนำต่อไป ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น 

 ส ำหรับเงินกู้ที่กู้มำโดยมีวัตถุประสงค์เฉพำะเพื่อพัฒนำโครงกำร ดอกเบี้ยจ่ำยดังกล่ำวประกอบด้วย
ดอกเบี้ยที่จ่ำยจริงหักด้วยรำยได้จำกกำรน ำเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วครำว ส่วนเงินที่กู้มำเพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไปดอกเบี้ยจะค ำนวณโดยกำรคูณรำยจ่ำยของโครงกำรนั้นด้วยอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุน อัตรำกำร
ตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตรำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของต้นทุนกำรกู้ยืมในระหว่ำงปีที่ไม่รวมต้นทุนกำรกู้ยืม
ของเงินที่กู้มำโดยเฉพำะ 
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5.6 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)   

 ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

 มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ท ำกำรสุดท้ำยของปี มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน             
ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำร
โอนเปลี่ยน 

 เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน 
จะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่งรวม
ต้นทุนกำรท ำรำยกำร หลังจำกนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วย
รำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

 ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 - 40 ปี ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำร
ค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 บริษัทฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดที่ตัดรำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี 

5.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 



10 

 

 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)  

 ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำร   
ให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้ 

อำคำรและส่วนปรับปรุง  5 - 40  ป ี 
งำนตกแต่งและระบบอำคำร  5 - 8  ป ี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์  2 - 20 ป ี
ยำนพำหนะ  5 ป ี
ส ำนักงำนขำยชั่วครำว  1 - 5  ป ี 

 ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ (เคร่ืองจักรในโรงงำนผลิตแผ่นคอนกรีตส ำเร็จรูป) ค ำนวณจำกรำคำทุน
ของสินทรัพย์โดยวิธีตำมหน่วยกำรผลิต 

 ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือ
คำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผล
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯและ
บริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี 

5.9 สิทธิกำรเช่ำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 สิทธิกำรเช่ำแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ
ตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ 

 ค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้
รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำร
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ตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัด
จ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดมีดังนี้ 

  อำยุกำรให้ประโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์   3 - 10 ปี 
ลิขสิทธิ์   5 ปี 

 ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรูร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.11 ท่ีดินรอกำรพัฒนำ 

ที่ดินรอกำรพัฒนำแสดงตำมรำคำทุนสุทธิจำกส ำรองเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร  
รำคำทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่ำถมดิน ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำร และ
ต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำในอดีต 

5.12 ค่ำควำมนิยม 

บริษัทฯบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำสูงกว่ำต้นทุน
กำรรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทันท ี

บริษัทฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสมและจะทดสอบกำรด้อยค่ำของ    
ค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตำมที่มีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น 

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม บริษัทฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้น
จำกกำรรวมกิจกำรให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด) ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร และบริษัทฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด        
เงินสดต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และ
บริษัทฯไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต 

5.13 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ  
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 
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นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ซึ่งท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำร
หรือพนักงำนของบริษัทฯที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

5.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว 
ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ 

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

5.15 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงิน
ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรน้ัน 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

5.16 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำว
อำจด้อยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของ
สินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำก
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สินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของ
สินทรัพย์ที่ก ำลังพิจำรณำอยู่  ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริษัทฯและ       
บริษัทย่อยใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ ำนวน
เงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำย
นั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมี
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ก ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทันท ี

5.17 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรูเ้งินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน  
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน  โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระ ได้
ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำนเป็นคร้ังแรกในปี 
2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงที่มำกกว่ำหนี้สินที่รับรู้ ณ วัน
เดียวกันตำมนโยบำยกำรบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก ำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554 

5.18 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่ อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
สูญเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้นและบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  

5.19 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษี
ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้นั้น 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบ            
งบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังน้ี 

 สัญญำเช่ำ  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำย
บริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและ
บริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่ 

 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยุของหน้ีที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
และที่ดินรอกำรพัฒนำ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจำรณำกำรด้อยค่ำของต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดินรอกำรพัฒนำ เมื่อพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์
ดังกล่ำวลดลงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำปรับลดมูลค่ำของต้นทุนโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และที่ดินรอกำรพัฒนำ เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืนสุทธิ อย่ำงไรก็ตำม ควำมมีสำระส ำคัญ และกำรปรับลดมูลค่ำดังกล่ำวขึ้นกับดุลยพินิจของ
ฝ่ำยบริหำร 



17 

 

 

 ประมำณกำรต้นทุนท้ังหมดท่ีจะใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 

 ในกำรค ำนวณต้นทุนขำยบ้ำนพร้อมที่ดินและอำคำรชุด บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องประมำณต้นทุน
ทั้งหมดที่จะใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนดังกล่ำวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน
และกำรปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่ำออกแบบและก่อสร้ำง ต้นทุนงำนสำธำรณูปโภค ต้นทุนกำรกู้ยืมเพื่อ
ใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรต้นทุน
ดังกล่ำวขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจโดยจะมีกำรทบทวนกำรประมำณกำรดังกล่ำวเป็น
ระยะ ๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงมีสำระส ำคัญ 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรต้องประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

 บริษัทฯพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญเป็นระยะเวลำนำน หรือมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำ
เงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นต้องใช้         
ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

ค่ำควำมนิยม  

 ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำใน
ภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ 
หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค ำนวณหำ
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 คดีฟ้องร้อง 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำว ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้ำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยประมำณกำรเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้ำน โดยใช้อัตรำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด และใช้มูลค่ำประมำณกำรของงำนสำธำรณูปโภคเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

 ส ำรองกำรรับประกันบ้ำนและอำคำรชุด 

 ในกำรประมำณส ำรองกำรรับประกันบ้ำนและอำคำรชุด ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ้ำนและอำคำรชุดที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์ในกำรซ่อมแซมบ้ำนและอำคำรชุดให้แก่ลูกค้ำในอดีต 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้น
เงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 

7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

7.1 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทเหล่ำนั้ น 
โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 รำยละเอียดของบริษัทย่อยแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 2.2 ก)  

(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2556 2555 2556 2555  

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      
ขำยแผ่นคอนกรีตส ำเร็จรูป - - 430,684 126,941 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่มในอัตรำร้อยละ 5 
รำยรับค่ำบริกำรธุรกิจและค่ำบริหำร
โครงกำร 

- - 8,578 17,453 ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน (1) 

ดอกเบี้ยรับ - - 429,490 649,120 ใกล้เคียงอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ - - 29,690 22,432 ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน (3) 
ค่ำบริหำรโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น - - 31,018 30,604 ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน (2) 
ค่ำนำยหน้ำจ่ำย - - 101,804 129,878 ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน (3) 
ซื้อที่ดิน - - - 10,784 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2556 2555 2556 2555  

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน       
รำยได้จำกกำรขำยโครงกำร 12,334 47,717 9,200 33,902 ต้นทุนบวกส่วนเพิ่มในอัตรำร้อยละ 23 

ถึงร้อยละ 45 



20 

 

 

 ลักษณะรำยกำร นโยบำยรำคำและสัญญำที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

 (1) รำยได้ค่ำบริหำรงำนทั่วไปและบริหำรงำนโครงกำรคิดในรำคำต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม และปัน
ส่วนให้แก่บริษัทย่อยตำมเกณฑ์รำยได้และเกณฑ์ต้นทุนโครงกำร ตำมล ำดับ 

 (2) ค่ำบริหำรโครงกำรจ่ำยแก่บริษัทย่อยคิดเป็นรำยเดือนในอัตรำที่ขึ้นอยู่กับขนำดของแต่ละ
โครงกำร 

 (3) ค่ำนำยหน้ำจำกกำรขำยโครงกำรคิดในอัตรำร้อยละ 1.00 ของรำคำขำยตำมสัญญำ โดยแบ่งช ำระ
เมื่อลูกค้ำท ำสัญญำและเมื่อมีกำรโอนอสังหำริมทรัพย์ 

7.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม /              

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 289,255 438,123 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 1,297 1,257 
รวม 290,552 439,380 

7.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มี
รำยละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี้กำรค้ำ     
บริษัทย่อย     
บริษัท ชนชัย จ ำกัด - - 2,804 948 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด - - 483 3,781 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ ำกัด - - 25 - 
บริษัท พิวรรธนำ จ ำกัด - - 12,437 31,188 
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ ำกัด - - 50 912 
บริษัท ปภำนนั จ ำกัด - - 51,112 14,623 
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(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

บริษัท อำณำวรรธน์ จ ำกัด - - 346,226 75,296 
บริษัท เอ็นอีดี แมนเนจเมนท์ จ ำกัด - - 295 - 
บริษัท เอส.ยู.เอน็ แมเนจเมนท์ จ ำกัด - - 15 - 

 - - 413,447 126,748 

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ     
บริษัทย่อย     
บริษัท ปภำนัน จ ำกัด - - 65,225 88,943 
โรงเรียนสำธิตพัฒนำ - - 62 - 

รวม - - 65,287 88,943 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษัทย่อย     
บริษัท อำณำวรรธน์ จ ำกัด - - 5,648,794 3,506,529 
บริษัท พิวรรธนำ จ ำกัด - - 1,813,836 481,872 
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด - - 2,081,689 1,272,967 
บริษัท แปซิฟิค ชำเลนจ์ โฮลดิ้ง จ ำกัด - - - 5,000 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. - - 239,214 282,174 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ ำกัด - - 726,450 209,800 
บริษัท ปภำนัน จ ำกัด - - 1,802,290 2,285,330 
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  - - 3,332,760 1,250,652 
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ ำกัด - - 5,600 - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จ ำกัด (ถือหุ้นโดย     
   บริษัท ชนชัย จ ำกัด) 5,000 5,000 - - 

รวม 5,000 5,000 15,650,633 9,294,324 

ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 5,080,413 2,171,050 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ - - 5,080,413 2,171,050 

ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งปี 5,000 5,000 10,570,220 7,123,274 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,000) (5,000) (671,300) (671,300) 

สุทธิ - - 9,898,920 6,451,974 

 ในระหว่ำงปี 2555 บริษัทฯได้โอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจ ำนวน 
6.24 ล้ำนบำท (2556: ไม่มี) 
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(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ     
บริษัทย่อย     
บริษัท อำณำวรรธน์ จ ำกัด - - 14,895 293,967 
บริษัท พิวรรธนำ จ ำกัด - - 25,406 3,270 
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด - - 94,518 80,008 
บริษัท แปซิฟิค ชำเลนจ์ โฮลดิ้ง จ ำกัด - - - 148 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. - - 40,096 31,729 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ ำกัด - - 16,013 2,563 
บริษัท ปภำนัน จ ำกัด - - 98,524 105,546 
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  - - 102,931 47,263 
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ ำกัด - - 100 - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จ ำกัด (ถือหุ้นโดย     
   บริษัท ชนชัย จ ำกัด) 333 333 - - 

รวม 333 333 392,483 564,494 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (333) (333) (4,076) (4,076) 

สุทธิ - - 388,407 560,418 

ค่ำงวดท่ียังไม่รับรู้เป็นรำยได้     
บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน     
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 12,791 4,512 8,472 3,126 

รวม 12,791 4,512 8,472 3,126 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
บริษัทย่อย     
บริษัท อำณำวรรธน์ จ ำกัด - - 579 - 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด - - 7,211 46,869 
บริษัท พิวรรธนำ จ ำกัด - - 1,954 1,760 
บริษัท ปภำนัน จ ำกัด - - 5,460 456 
บริษัท แสนสิริ แลนด์ จ ำกัด - - - 8,088 

รวม - - 15,204 57,173 

เงินค้ ำประกันกำรเช่ำอำคำรและอื่น ๆ     
บริษัทย่อย     
บริษัท ชนชัย จ ำกัด - - - 18 

รวม - - - 18 
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7.4 ในระหว่ำงปี เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

 1 มกรำคม 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวำคม 2556 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จ ำกัด     
   (ถือหุ้นโดยบริษัท ชนชัย จ ำกัด) 5.00 - - 5.00 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

 1 มกรำคม 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวำคม 2556 

บริษัทย่อย     
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด - 350.50 (350.50) - 
บริษัท อำณำวรรธน์ จ ำกัด 3,506.53 4,585.75 (2,443.49) 5,648.79 
บริษัท พิวรรธนำ จ ำกัด 481.87 2,308.61 (976.64) 1,813.84 
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด 1,272.97 1,482.27 (673.55) 2,081.69 
บริษัท แปซิฟิค ชำเลนจ์ โฮลดิ้ง จ ำกัด 5.00 - (5.00) - 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 282.17 39.78 (82.74) 239.21 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จ ำกัด 209.80 530.90 (14.25) 726.45 
บริษัท ปภำนนั จ ำกัด 2,285.33 1,443.03 (1,926.07) 1,802.29 
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  1,250.65 2,584.72 (502.61) 3,332.76 

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ ำกัด - 101.60 (96.00) 5.60 

รวม 9,294.32 13,427.16 (7,070.85) 15,650.63 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มี
หลักประกัน ครบก ำหนดช ำระเมื่อทวงถำมและคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3.00 - 3.55 ต่อปี  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้หยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินต้นของ
เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 5 ล้ำนบำท และ 5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เนื่องจำกกำรผิดนัด
ช ำระดอกเบี้ยเกินกว่ำ 3 งวดติดต่อกัน  



24 

 

 

7.5 กำรค้ ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระกำรค้ ำประกันวงเงินกู้ยืมของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังน้ี 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ผู้ค้ ำประกัน ผู้ถูกค้ ำประกัน 2556 2555 

บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท อำณำวรรธน์ จ ำกัด 395 395 
 บริษัท พิวรรธนำ จ ำกัด - 395 

รวม  395 790 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 4.52 4.05 1.42 2.36 
เงินฝำกธนำคำร 2,089.93 3,379.41 973.92 2,410.96 
ตั๋วแลกเงิน 25.13 25.00 - - 
รวม 2,119.58 3,408.46 975.34 2,413.32 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจ ำ และตั๋วแลกเงินมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำง
ร้อยละ 1.50 ถึง 3.10 ต่อปี (2555: ร้อยละ 1.50 ถึง 3.30 ต่อปี) 

9. เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค้ ำประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 เงินฝำกธนำคำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยจ ำนวนดังกล่ำวได้
น ำไปค้ ำประกันหนังสือค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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10. ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

     (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระ     
ค้ำงช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 57.75 80.63 
 3 - 6 เดือน - - 90.92 32.35 
 6 - 12 เดือน - - 216.26 13.77 
 มำกกว่ำ 12 เดือน - - 48.52 - 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 413.45 126.75 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
    

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระ     
ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 16.57 23.23 - - 
ค้ำงช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  24.11 14.50 2.14 0.62 
 3 - 6 เดือน 1.42 1.74 0.09 - 
 6 - 12 เดือน 6.32 3.49 0.24 - 
 มำกกว่ำ 12 เดือน 12.16 14.25 0.42 0.68 

รวม 60.58 57.21 2.89 1.30 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16.06) (16.02) (0.75) (0.68) 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 44.52 41.19 2.14 0.62 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธ ิ 44.52 41.19 415.59 127.37 
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11. ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

วัสดุก่อสร้ำง 38.82 41.09 36.43 38.69 
ที่ดิน 36,023.98 26,936.89 21,164.91 17,084.50 
ค่ำก่อสร้ำง 36,922.45 21,779.47 21,351.96 13,901.30 
ค่ำสำธำรณูปโภค 11,229.94 6,452.62 6,434.20 4,121.12 
ดอกเบี้ยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน     
   ที่บันทึกเป็นต้นทุน 2,779.03 1,878.95 2,308.37 1,664.96 
รวม 86,994.22 57,089.02 51,295.87 36,810.57 
หัก: ส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนขำย 
       สะสม 

 
(41,341.08) 

 
(22,807.47) 

 
(27,049.48) 

 
(15,272.14) 

 ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำร (31.75) (15.02) - - 
คงเหลือ 45,621.39 34,266.53 24,246.39 21,538.43 

11.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้ำงของโครงกำรของบริษัทฯและบริษัท
ย่อยซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 33,289.10 ล้ำนบำท และ 26,194.51 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 18,134.31 ล้ำนบำท และ 17,529.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) ได้จดจ ำนองเป็นหลักประกัน
เงินกู้ยืมจำกธนำคำร 

11.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำและก่อสร้ำงที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะต้องจ่ำยเพิ่มเติมในอนำคตเพื่อให้โครงกำรที่เปิดแล้วเสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมต้นทุนของ
ที่ดินและงำนก่อสร้ำงที่บันทึกไปแล้ว) คิดเป็นเงินประมำณ 53,796.32 ล้ำนบำท และ 39,652.92 ล้ำน
บำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 22,812.75 ล้ำนบำท และ 20,267.77 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 

11.3 ในระหว่ำงปี 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็นต้นทุนในกำร
พัฒนำโครงกำรจ ำนวน 900.08 ล้ำนบำท และ 934.65 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 
643.41 ล้ำนบำท และ 839.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) อัตรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนส ำหรับปี 2556 และ 2555 
เท่ำกับร้อยละ 4.74 และร้อยละ 4.99 ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ร้อยละ 4.71 และร้อยละ 
4.99 ตำมล ำดับ)  
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11.4 รำยกำร (โอนกลับ) ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพื่อขำยและที่ดิน
รอกำรพัฒนำส ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 
(หมำยเหตุ 11) 16.73 (20.26) - - 

ที่ดินรอกำรพัฒนำ (หมำยเหตุ 14) (34.38) (50.00) - (50.00) 
รวม (17.65) (70.26) - (50.00) 

11.5 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่ำกำรซ้ือขำยที่ได้มีกำรท ำสัญญำแล้ว 116,185.38 95,673.84 58,622.07 55,916.88 
มูลค่ำรวมของโครงกำรโดยประมำณ 171,624.48 148,404.08 82,185.91 92,392.11 
อัตรำส่วนของมูลค่ำซ้ือขำยที่ได้มีกำรท ำสัญญำ 67.70% 64.47% 71.33% 60.52% 
ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้ 3,001.59 2,027.79 1,212.79 1,428.13 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
   เงินลงทุน ค่ำเผื่อผลขำดทุน   
 ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีรำคำทุน จำกเงินลงทุน เงินลงทุนสุทธ ิ เงินปันผลรับระหว่ำงปี 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทย่อย - ถือหุ้นทำงตรง             
บริษัท ชนชัย จ ำกัด 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 - - 101.52 101.52 225.36 585.54 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 600.00 600.00 100 100 610.52 610.52 - - 610.52 610.52 384.00 318.00 
บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ ำกัด 3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 - - 4.52 4.52 - 2.70 
บริษัท เอส. ยู. เอน็. แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 - - 20.08 20.08 - - 
บริษัท อำณำวรรธน์ จ ำกัด  2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 - - 2.50 2.50 - - 
บริษัท พิวรรธนำ จ ำกัด  100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 - - 
บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - - 20.00 20.00 - - 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ำกัด 2.50 2.50 100 100 4.07 4.07 - - 4.07 4.07 - - 
บริษัท แปซิฟิค ชำเลนจ์ โฮลด้ิง จ ำกัด 2.50 2.50 85 85 2.13 2.13 - - 2.13 2.13 - - 
บริษัท ปภำนัน จ ำกัด 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 (20.00) (20.00) - - - - 
บริษัท ศูนย์บุคคลำกรสำธิตพัฒนำ จ ำกัด   1.00   1.00 100 100 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - 
บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 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 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     927.53 927.53 (20.00) (20.00) 907.53 907.53 609.36 906.24 
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 เงินปันผลรับจำกบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ ำกัด แสดงสุทธิจำกกำรคืนทุนบำงส่วน 

 

13. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

   อำคำรส ำนักงำน   
 บ้ำนให้เช่ำ ห้องชุดให้เช่ำ ให้เช่ำ รวม ห้องชุดให้เช่ำ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556:      
รำคำทุน 119.92 19.53 559.58 699.03 9.12 
หัก: ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (35.84) (1.26) (31.88) (68.98) (0.39) 
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (32.89) - - (32.89) - 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธ ิ 51.19 18.27 527.70 597.16 8.73 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555:      
รำคำทุน 119.84 45.22 553.71 718.77 - 
หัก: ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (27.40) (6.17) (15.97) (49.54) - 
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (32.89) - - (32.89) - 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธ ิ 59.55 39.05 537.74 636.34 - 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้
ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 636.34 676.67 - - 
ซื้อสินทรัพย์ 0.08 10.93 - - 
โอนจำกต้นทุนโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 9.12 - 9.12 - 

จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี (27.94) (29.42) - - 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี (20.44) (21.84) (0.39) - 
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 597.16 636.34 8.73 - 

 ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในต้นทุนบริกำรโครงกำรเพื่อเช่ำ 
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มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 
บ้ำนให้เช่ำ 73.40 77.46 - 
ห้องชุดให้เช่ำ 30.42 53.51 14.71 
อำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ 1,282.40 647.78 - 
รวม 1,386.22 778.75 14.71 

 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเมินโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ มูลค่ำยุติธรรม
ของบ้ำนให้เช่ำและอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำประเมินโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได้ (Income 
Approach) ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรประเมินรำคำดังกล่ำวประกอบด้วย อัตรำผลตอบแทน อัตรำ
เงินเฟ้อ อัตรำพื้นที่ว่ำงระยะยำว และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ  มูลค่ำยุติธรรมของห้องชุด
ให้เช่ำประเมินโดยใช้เกณฑ์รำคำตลำด 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวนประมำณ 
526.24 ล้ำนบำท (2555: 537.74 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์ 

14. ท่ีดินรอกำรพัฒนำ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

ที่ดินรอกำรพัฒนำ 2,477.98 1,461.95 1,953.81 1,056.04 
หัก: ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำร (52.49) (86.87) - - 
สุทธ ิ 2,425.49 1,375.08 1,953.81 1,056.04 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ที่ดินรอกำรพัฒนำของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 
2,040.95 ล้ำนบำท ได้จดจ ำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำร (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร : 
1,939.54 ล้ำนบำท) (2555: ไม่มี) 
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15. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
  งำนตกแต่ง อำคำรและ เครื่องตกแต่ง  ส ำนักงำน งำนระหว่ำง  
 ที่ดิน อำคำร ส่วนปรับปรงุ และอุปกรณ ์ ยำนพำหนะ ขำยช่ัวครำว ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่ 1 มกรำคม 2555 445.44 128.06 987.58 573.57 40.12 259.39 375.98 2,810.14 
ซื้อ 2.34 - 163.48 185.12 4.27 265.47 151.95 772.63 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - (25.26) (52.08) - (75.77) - (153.11) 
โอนเข้ำ/โอนออก 12.21 - 291.32 159.71 (0.63) (33.94) (421.75) 6.92 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษัทย่อย (6.21) - - (0.82) - - - (7.03) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 453.78 128.06 1,417.12 865.50 43.76 415.15 106.18 3,429.55 
ซื้อ 62.24 - 79.45 167.56 - 47.40 472.46 829.11 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - (128.06) (14.64) (53.76) - (36.58) - (233.04) 
โอนเข้ำ/โอนออก 7.85 - 53.92 11.95 0.03 (343.83) (141.75) (411.83) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 523.87 - 1,535.85 991.25 43.79 82.14 436.89 3,613.79 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2555 - 80.30 168.27 355.37 24.47 202.25 - 830.66 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี - 4.56 76.56 108.66 5.17 65.41 - 260.36 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - (10.25) (45.88) - (67.33) - (123.46) 
โอนเข้ำ/โอนออก - - 30.77 (12.95) (0.04) (9.76) - 8.02 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษัทย่อย - - - (0.82) - - - (0.82) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 - 84.86 265.35 404.38 29.60 190.57 - 974.76 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี - 1.94 67.64 107.86 5.69 36.02 - 219.15 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - (86.80) (4.56) (48.11) - (19.53) - (159.00) 
โอนเข้ำ/โอนออก - - (2.94) (2.05) 0.03 (174.39) - (179.35) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 - - 325.49 462.08 35.32 32.67 - 855.56 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2555         
   และ 31 ธันวำคม 2555 1.57 40.00 57.12 - - - - 98.69 
ตัดจ ำหน่ำย - (40.00) - - - - - (40.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 1.57 - 57.12 - - - - 58.69 
มูลค่ำสุทธทิำงบัญชี         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2555 443.87 7.76 762.19 218.20 15.65 57.14 375.98 1,880.79 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 452.21 3.20 1,094.65 461.12 14.16 224.58 106.18 2,356.10 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 522.30 - 1,153.24 529.17 8.47 49.47 436.89 2,699.54 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี         
2555 (75.99 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทนุบรกิำรอืน่ 17.30 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิตวัสดุกอ่สร้ำงและส่วนทีเ่หลอือยู่ในค่ำใช้จ่ำยบริหำร)  260.36 

2556 (43.61 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทนุบรกิำรอืน่ 36.41 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิตวัสดุกอ่สร้ำงและส่วนทีเ่หลอือยู่ในค่ำใช้จ่ำยบริหำร)  219.15 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง  ส ำนักงำน งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ ขำยชั่วครำว ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2555 141.11 269.55 252.41 33.05 110.90 381.67 1,188.69 
ซื้อ 2.34 85.51 135.53 4.28 124.67 63.74 416.07 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - (7.31) (4.84) - - - (12.15) 
โอนเข้ำ/โอนออก 11.08 166.58 224.06 (0.60) 21.49 (422.61) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 154.53 514.33 607.16 36.73 257.06 22.80 1,592.61 
ซื้อ 3.53 77.53 121.90 - 44.67 83.03 330.66 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - (0.36) - - - (0.36) 
โอนเข้ำ/โอนออก (1.32) 70.30 13.55 - (265.38) (99.03) (281.88) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 156.74 662.16 742.25 36.73 36.35 6.80 1,641.03 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2555 - 61.87 168.61 22.10 108.56 - 361.14 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - 24.09 53.88 4.06 22.84 - 104.87 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - (7.31) (4.72) - - - (12.03) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 - 78.65 217.77 26.16 131.40 - 453.98 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี - 27.30 79.42 4.59 24.89 - 136.20 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย - - (0.17) - - - (0.17) 
โอนเข้ำ/โอนออก - (0.39) - - (147.13)  (147.52) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 - 105.56 297.02 30.75 9.16 - 442.49 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2555        
   31 ธันวำคม 2555 และ         
   31 ธันวำคม 2556 1.42 - - - - - 1.42 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี        
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2555 139.69 207.68 83.80 10.95 2.34 381.67 826.13 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 153.11 435.68 389.39 10.57 125.66 22.80 1,137.21 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 155.32 556.60 445.23 5.98 27.19 6.80 1,197.12 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี       
2555 (4.46 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนบริกำรอื่น 17.30 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำง ส่วนท่ีเหลืออยู่ในค่ำใช้จ่ำยบริหำร) 104.87 

2556 (4.62 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนบริกำรอื่น 36.41 ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำง ส่วนท่ีเหลืออยู่ในค่ำใช้จ่ำยบริหำร)  136.20 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำ
เสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 331.64 ล้ำนบำท และ 265.74 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ             
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 181.84 ล้ำนบำท และ 147.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 

 ในระหว่ำงปี 2556 บรษิัทฯได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็นต้นทุนในกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์จ ำนวน 0.62 
ล้ำนบำท อัตรำกำรต้ังขึ้นเป็นทุนร้อยละ 5.00 (2555: ไม่มี)  
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและ
อุปกรณ์ซึ่งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 5.42 ล้ำนบำท 
และ 9.81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 5.42 ล้ำนบำท และ 9.81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้ำงของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบัญชีจ ำนวน 973.71 ล้ำนบำท และ 855.49 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ได้น ำไปจดจ ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำร (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 732.05 ล้ำนบำท และ 607.97 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ) 

16. ค่ำควำมนิยม 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของค่ำควำมนิยมที่บันทึกในบัญชีคือค่ำควำมนิยม
จำกกำรรวมกิจกำร บรษิัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด ในปี 2552  

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

 มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ลิขสิทธิ ์

ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ 

 
รวม 

 
ลิขสิทธิ ์

ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ 

 
รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556:       
รำคำทุน 21.58 195.51 217.09 - 155.86 155.86 
หัก: ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (20.88) (104.23) (125.11) - (78.03) (78.03) 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธ ิ 0.70 91.28 91.98 - 77.83 77.83 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555:       
รำคำทุน 20.28 144.71 164.99 - 117.12 117.12 
หัก: ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (19.62) (91.49) (111.11) - (70.17) (70.17) 

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธ ิ 0.66 53.22 53.88 - 46.95 46.95 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 53.88 39.27 46.95 31.21 
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 49.59 26.10 38.74 20.34 
โอนเข้ำระหว่ำงปี 2.51 - - - 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย (14.00) (11.41) (7.86) (4.60) 
ตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงปี - มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี - (0.08) - - 
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี 91.98 53.88 77.83 46.95 
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สัญญำค่ำลิขสิทธิ์ของบริษัทฯได้ตัดจ ำหน่ำยหมดแล้ว แต่มีกำรต่ออำยุค่ำลิขสิทธิ์เป็นรำยปี และ    
บริษัทฯมีเจตนำที่จะท ำกำรต่ออำยุต่อไปภำยในอนำคต 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จ ำนวนหนึ่งซึ่ง
ตัดจ ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีก่อนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 72.14 ล้ำนบำท และ 71.74 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 58.25 ล้ำนบำท
และ 58.05 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 

18. สิทธิกำรเช่ำ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

โครงกำร     
ฮำบิโตะ 41.99 - 41.99 - 
อำคำรชุดบ้ำนแสนสิริ 609.98 609.98 - - 
อำคำรพำณิชย์ซันสแควร์ สีลม 192.76 192.76 - - 
รวม 844.73 802.74 41.99 - 
หัก: ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (476.16) (448.70) (0.79) - 
สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 368.57 354.04 41.20 - 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำส ำหรับปี 27.46 30.67 0.79 - 

 ค่ำตัดจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำแสดงรวมอยู่ในต้นทุนบริกำรโครงกำรเพื่อเช่ำ 

19. เงินกู้ยมืระยะสั้นจำกธนำคำร/ตั๋วแลกเงิน 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร   
ตั๋วสัญญำใช้เงิน 3,550.00 1,828.00 

ตั๋วแลกเงิน   
รำคำตำมมูลค่ำ 2,500.00 2,395.00 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ (16.72) (11.26) 
ตั๋วแลกเงินสุทธิ 2,483.28 2,383.74 
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำรคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3.60 ถึง 4.05 ต่อปี 
และค้ ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของโครงกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย (2555: ร้อยละ 4.25 
ถึง 4.90 ต่อปี) ตั๋วแลกเงินมีอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ถึง 3.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 3.40 ถึง 3.75 ต่อปี) 

20. เจ้ำหนี้กำรค้ำ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,250.62 1,800.05 1,210.46 1,046.08 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 15.20 57.17 
รวม 2,250.62 1,800.05 1,225.66 1,103.25 

21. ตั๋วเงินจ่ำยค่ำที่ดิน 

 ตั๋วเงินจ่ำยค่ำที่ดินเป็นตั๋วเงินที่บริษัทฯออกให้แก่ผู้ขำยที่ดินหลำยรำยครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2555 
ไม่มีกำรคิดดอกเบี้ย ตั๋วเงินดังกล่ำวอำวัลโดยธนำคำรแห่งหน่ึง ในระหว่ำงปี 2555 บริษัทฯได้ช ำระหนี้
ตั๋วเงินจ่ำยค่ำที่ดินครบทั้งจ ำนวน 

22. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 เงินกู้ยืมระยะยำวแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

เงินกู้ยืมจำกธนำคำร 15,685.02 12,824.04 8,418.40 7,828.26 
หัก: ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึง     
 ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (5,820.29) (6,376.36) (3,133.37) (4,068.58) 
สุทธิ 9,864.73 6,447.68 5,285.03 3,759.68 
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 กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มี
รำยละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

                            
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 10,750.23 8,042.31 
บวก: กู้เพิ่มระหว่ำงปี 12,787.67 8,312.89 
หัก: จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงปี (10,715.45) (8,526.94) 
บวก: ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1.59 - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 12,824.04 7,828.26 
บวก: กู้เพิ่มระหว่ำงปี 10,941.19 4,983.36 
หัก: จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงปี (8,080.21) (4,393.22) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 15,685.02 8,418.40 

 รำยละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำแนกตำมบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงได้ดังนี้ 
 ยอดคงเหลือของ            

ช่ือบริษัท เงินกู้ยืมระยะยำว อัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำ เงื่อนไขกำรช ำระคนื 

 2556 2555 2556 2555  
 ล้ำน

บำท 

ล้ำน
บำท 

ร้อยละต่อป ี ร้อยละต่อป ี  

บริษัท แสนสิริ จ ำกัด  
   (มหำชน) 

8,418 7,828 MLR - 2.63% ถึง 
MLR  - 1.00% 

MLR - 2.62% ถึง 

MLR - 1.00% 

 

ต้องช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำ
ร้อยละของมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรโอน
และต้องช ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภำยในป ี2565 

บริษทั ชนชัย จ ำกัด - 19 - MLR - 1.50% ถึง 
MLR - 1.00% 

ต้องช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำ
ร้อยละของมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรโอน
และต้องช ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภำยในป ี2562 

บริษทั แสนสิริ แลนด์ 
จ ำกัด 

- 151 - MLR - 2.00% ต้องช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำ
ร้อยละของมูลค่ำ
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อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรโอน
และต้องช ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภำยในปี 2558 
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 ยอดคงเหลือของ            

ช่ือบริษัท เงินกู้ยืมระยะยำว อัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำ เงื่อนไขกำรช ำระคนื 

 2556 2555 2556 2555  
 ล้ำน

บำท 

ล้ำน
บำท 

ร้อยละต่อป ี ร้อยละต่อป ี  

บริษทั เรด โลตัส พร็อพ
เพอร์ตี้  
   จ ำกัด 

653 560 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ถึง 

MLR - 1.75% 

ต้องช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำ
ร้อยละของมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรโอน
และต้องช ำระคืนเงินต้น 

      ทั้งหมดภำยในปี 2559 
บริษทั อำณำวรรธน์ จ ำกัด 

 

2,675 1,641 MLR - 2.00% ถึง 

MLR - 1.25% 

MLR - 2.00% ถึง 

MLR - 1.25% 

ต้องช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำ
ร้อยละของมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรโอน
และต้องช ำระคืนเงินต้น 

      ทั้งหมดภำยในปี 2561 
บริษทั พิวรรธนำ จ ำกัด 807 14 MLR - 2.00% ถึง 

MLR - 1.25% 

MLR - 1.75% ถึง 

MLR - 1.00% 

ต้องช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำ
ร้อยละของมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรโอน
และต้องช ำระคืนเงินต้น 

      ทั้งหมดภำยในปี 2562 
Sansiri Guernsey (2009) Limited - 160 - LIBOR + 3.5% ต้องช ำระคืนเงินตน้ทัง้หมด

ภำยในปี 2557 
บริษทั ปภำนัน จ ำกัด 1,129 1,685 MLR - 2.50% ถึง 

MLR - 1.75% 
MLR - 2.00% ถึง 

MLR - 1.75% 
ต้องช ำระคืนเงินตน้เป็นรำย       

ไตรมำสและตอ้งช ำระคืนเงิน
ต้นในอัตรำร้อยละของมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรโอน 
และต้องช ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมด 

      ภำยในป ี2562 
บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ 
   สเปซ จ ำกัด 

118 118 MLR - 2.00% ถึง 
MLR - 1.75% 

MLR - 2.00% ถึง   
MLR - 1.75% 

ต้องช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำ
ร้อยละของมลูค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรโอน
และต้องช ำระคืนเงินต้น
ทั้งหมดภำยในป ี2561 

บริษทั เอ็นอดีี แมเนจ
เม้นท์ จ ำกัด   

1,510 648 MLR - 2.00% MLR - 1.75% ต้องช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำ
ร้อยละของมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรโอน
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และต้องช ำระคืนเงินต้น 

      ทั้งหมดภำยในป ี2560 
      

บริษทั ทัช พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ำกัด 

375 - MLR - 2.00% - ต้องช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำ
ร้อยละของมูลค่ำ
อสังหำริมทรัพย์ที่มีกำรโอน
และต้องช ำระคืนเงินต้น 

      ทั้งหมดภำยในป ี2558 
รวม 15,685 12,824    

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ที่ยัง
ไม่ได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน 39,824 ล้ำนบำท และ 22,308 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 
18,313 ล้ำนบำท และ 13,030 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 

 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้ำงของโครงกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ของบริษัทย่อยได้จดจ ำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรข้ำงต้น 

 ทั้งนี้ สัญญำเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ ำกัดบำงประกำร เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำร
เพิ่มทุนและลดทุนเรือนหุ้น กำรค้ ำประกันหนี้สิน กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร และกำรด ำรงอัตรำส่วน
ทำงกำรเงินบำงประกำร เป็นต้น 

23. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน
แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงเหลือต้นปี 27.41 24.96 18.77 16.78 
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  2.41 2.43 1.37 1.44 
ต้นทุนดอกเบี้ย 0.95 0.95 0.69 0.57 
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (5.67) (0.93) (3.95) (0.02) 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร     
   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 44.62                    - 29.52                  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 69.72 27.41 46.40 18.77 
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 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงได้
ดังนี ้ 

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,408 2,431 1,375 1,442 
ต้นทุนดอกเบี้ย 947 951 688 564 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 3,355 3,382 2,063 2,006 

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน   
ต้นทุนขำย 956 894 - - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 2,399 2,488 2,063 2,006 
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ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก ำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มี
จ ำนวน 44.62 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: 29.52 ล้ำนบำท) 

 สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตรำคิดลด 4.40 4.20 4.40 4.20 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนใน 
   อนำคต  

 
5.00 - 12.00 

 
5.00 - 12.00 

 
5.00 - 12.00 

 
5.00 - 12.00 

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงใน 
  จ ำนวนพนักงำน (ขึ้นกับ 
  ช่วงอำยุ) 

 
 

5.00 - 15.00 

 
 

8.00 - 20.00 

 
 

5.00 - 15.00 

 
 

8.00 - 20.00 

 จ ำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ส ำหรับปีปัจจุบันและสำมปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้ 

    (หน่วย: พันบำท) 
 ภำระผูกพันตำมโครงกำร

ผลประโยชน์ 
จ ำนวนภำระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจำก

ผลของประสบกำรณ์ 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ปี 2556  69,717 46,401 19,045 11,866 
ปี 2555 27,411 18,772 - - 
ปี 2554 24,957 16,784 - - 
ปี 2553 22,646 15,545 - - 

24. ประมำณกำรหนี้สิน 

 รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมำณกำรหนี้สินเกี่ยวกับกำรฟ้องร้อง กำรรับประกันบ้ำนและอำคำร
ชุดและเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้ำนส ำหรับปี 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 



41 

 

 

 ประมำณกำรหนี้สินระยะสั้น 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประมำณกำร   ประมำณกำร  
  หนี้สินเกี่ยวกับ   หนี้สินเกี่ยวกับ  
 ประมำณกำร กำรรับประกัน  ประมำณกำร กำรรับประกัน  
 หนี้สินเกี่ยวกับ บ้ำนและ  หนี้สินเกี่ยวกับ บ้ำนและ  
 กำรฟ้องร้อง อำคำรชุด รวม กำรฟ้องร้อง อำคำรชุด รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
1 มกรำคม 2555 4.28 80.04 84.32 2.95 38.83 41.78 

เพิ่มระหว่ำงปี - 109.10 109.10 - 85.81 85.81 

จ่ำยระหว่ำงปี - (87.82) (87.82) - (50.92) (50.92) 

โอนกลับ (0.77) - (0.77) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่        

31 ธันวำคม 2555 3.51 101.32 104.83 2.95 73.72 76.67 

เพิ่มระหว่ำงปี - 95.36 95.36 - 60.34 60.34 

จ่ำยระหว่ำงปี - (78.17) (78.17) - (58.15) (58.15) 

โอนกลับ (0.56) (23.15) (23.71) - (15.57) (15.57) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่       
31 ธันวำคม 2556 2.95 95.36 98.31 2.95 60.34 63.29 

 ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินสมทบกองทนุนิตบิุคคล 

หมู่บ้ำน 
เงินสมทบกองทนุนิตบิุคคล

หมู่บ้ำน 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 53.04 28.63 
เพิ่มระหว่ำงปี 19.70 10.41 
จ่ำยระหว่ำงปี (21.22) (6.57) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 51.52 32.47 
เพิ่มระหว่ำงปี 122.30 78.58 
จ่ำยระหว่ำงปี (13.36) (11.55) 
โอนกลับ (0.48) (0.16) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 159.98 99.34 
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25. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน 

 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งมีรำยละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

หุ้นกู ้ อัตรำดอกเบี้ย อำย ุ ครบก ำหนด 2556 2555 

หุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2553 ร้อยละ 4.90 ต่อป ี 3 ปี 7 เดือน 20 วัน 30 กันยำยน 2556 - 1,000.00 

หุ้นกู้ครัง้ที่ 2/2553 ร้อยละ 5.60 ต่อปี 7 ปี 24 พฤษภำคม 
2560 2,000.00 2,000.00 

หุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2554 ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5.40 
ต่อป ี

5 ปี 21 กรกฎำคม 2559 1,000.00 1,000.00 

 ปีที่ 4 - 5 ร้อยละ 6.00 ต่อ
ป ี

  
  

หุ้นกู้ครัง้ที่ 2/2554 ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5.40 
ต่อป ี

5 ปี 3 ตุลำคม 2559 1,000.00 1,000.00 

 ปีที่ 4 - 5 ร้อยละ 6.00 ต่อ
ป ี

  
  

หุ้นกู้ครัง้ที ่1/2555 ปีที ่1 ร้อยละ 4.50 ต่อปี  3 ปี 31 พฤษภำคม 2558 1,000.00 1,000.00 

 ปีที ่2 ร้อยละ 5.00 ต่อปี     

 ปีที ่3 ร้อยละ 5.50 ต่อปี     

หุ้นกู้ครัง้ที ่2/2555 ร้อยละ 4.80 ต่อป ี 3 ปี 19 ตลุำคม 2558 1,000.00 1,000.00 

หุ้นกู้ครัง้ที ่1/2556 ร้อยละ 4.99 ต่อป ี 5 ปี 24 มกรำคม 2561 3,000.00 - 

หุ้นกู้ครัง้ที ่2/2556 ปีที ่1 - 2 ร้อยละ 4.75 ต่อ
ป ี

5 ปี 30 พฤษภำคม 2561 

1,000.00 - 

 ปีที ่3 - 4 ร้อยละ 5.00 ต่อ
ป ี

  

  

 ปีที ่5 ร้อยละ 5.30 ต่อป ี     

หุ้นกู้ครัง้ที ่3/2556 ร้อยละ 4.95 ต่อป ี 5 ปี 23 สิงหำคม 2561 2,000.00 - 

หุ้นกู้ครัง้ที ่4/2556 ร้อยละ 5.20 ต่อป ี 5 ปี 6 เดือน 4 เมษำยน 2562 1,000.00 - 

รวมหุ้นกู้ - รำคำตำม
มูลค่ำ 

   
13,000.00 7,000.00 

หัก: ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรออกหุ้นกู้รอตัดจ่ำย   (49.12) (30.37) 

หุ้นกู้ - สุทธิ    12,950.88 6,969.63 

หัก: หุ้นกู้ทีค่รบก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี   - (998.36) 
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หุ้นกู้ส่วนที่ครบก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งป ี   12,950.88 5,971.27 

 ทั้งนี้ ภำยใต้ข้อก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและหน้ำที่   
บำงประกำรซึ่งรวมถึงกำรด ำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของ    
งบกำรเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 (2555: 2.5:1) ตลอดอำยุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ หนี้สินให้หมำยถึงเงินกู้ยืมที่มี
ดอกเบี้ยเท่ำนั้น 

26. ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหว่ำงปี 2556 และ 2555 บริษัทฯได้รับช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยคร้ังที่ 5 และ 6 (ESOP#5 และ 
ESOP#6) และ SIRI-W1 โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 
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  จ ำนวนหุ้นสำมัญ   วันที่ตลำดหลักทรัพย์ 
 จ ำนวน ที่ออกเนื่องจำก  วันที่จดทะเบียนกับ รับเป็นหลักทรัพย์ 

    วันที่ใช้สิทธ ิ ที่ใช้สิทธ ิ กำรใช้สิทธ ิ รำคำใช้สิทธิ กระทรวงพำณิชย์ จดทะเบียน 
 (หน่วย) (หุ้น) (บำท)   

ESOP#5      
31 มกรำคม 2555 14,617,359 17,058,452 1.072 1 กุมภำพันธ์ 2555 6 กุมภำพันธ์ 2555 
29 กุมภำพันธ์ 2555 19,088,155 22,275,872 1.072 29 กุมภำพันธ์ 2555 6 มีนำคม 2555 
30 มีนำคม 2555 6,530,784 7,621,421 1.072 4 เมษำยน 2555 11 เมษำยน 2555 
30 เมษำยน 2555 4,639,689 5,414,516 1.072 2 พฤษภำคม 2555 8 พฤษภำคม 2555 
31 พฤษภำคม 2555 577,101 673,476 1.072 31 พฤษภำคม 2555 6 มิถุนำยน 2555 
29 มิถุนำยน 2555 2,395,858 2,795,965 1.072 3 กรกฎำคม 2555 6 กรกฎำคม 2555 
27 กรกฎำคม 2555 556,985 650,000 1.072 31 กรกฎำคม 2555 6 สิงหำคม 2555 
31 สิงหำคม 2555 299,915 350,000 1.072 31 สิงหำคม 2555 5 กันยำยน 2555 
28 กันยำยน 2555 1,028,279 1,200,001 1.072 3 ตุลำคม 2555 8 ตุลำคม 2555 
31 ตุลำคม 2555 1,371,039 1,600,001 1.072 31 ตุลำคม 2555 5 พฤศจิกำยน 2555 
30 พฤศจิกำยน 2555 728,450 850,101 1.072 30 พฤศจิกำยน 2555 7 ธันวำคม 2555 
28 ธันวำคม 2555 1,107,070 1,291,950 1.072 3 มกรำคม 2556 8 มกรำคม 2556 
รวมใช้สิทธิในปี 2555 52,940,684 61,781,755    

31 มกรำคม 2556 2,301,548 2,685,904 1.072 1 กุมภำพันธ์ 2556 6 กุมภำพันธ์ 2556 
28 กุมภำพันธ์ 2556 993,793 1,159,755 1.072 1 มีนำคม 2556 6 มีนำคม 2556 
รวมใช้สิทธิในปี 2556 3,295,341 3,845,659    

ESOP#6      
31 มกรำคม 2555 24,521,040 28,616,048 1.114 1 กุมภำพันธ์ 2555 6 กุมภำพันธ์ 2555 
29 กุมภำพันธ์ 2555 24,757,684 28,892,214 1.114 29 กุมภำพันธ์ 2555 6 มีนำคม 2555 
30 มีนำคม 2555 12,756,336 14,886,639 1.114 4 เมษำยน 2555 11 เมษำยน 2555 
30 เมษำยน 2555 18,851,664 21,999,887 1.114 2 พฤษภำคม 2555 8 พฤษภำคม 2555 
31 พฤษภำคม 2555 9,517,000 11,106,336 1.114 31 พฤษภำคม 2555 6 มิถุนำยน 2555 
29 มิถุนำยน 2555 16,908,082 19,731,728 1.114 3 กรกฎำคม 2555 6 กรกฎำคม 2555 
27 กรกฎำคม 2555 8,818,562 10,291,260 1.114 31 กรกฎำคม 2555 6 สิงหำคม 2555 
31 สิงหำคม 2555 3,535,065 4,125,420 1.114 31 สิงหำคม 2555 5 กันยำยน 2555 
28 กันยำยน 2555 13,442,497 15,687,391 1.114 3 ตุลำคม 2555 8 ตุลำคม 2555 
31 ตุลำคม 2555 5,559,887 6,488,386 1.114 31 ตุลำคม 2555 5 พฤศจิกำยน 2555 
30 พฤศจิกำยน 2555 6,708,295 7,828,579 1.114 30 พฤศจิกำยน 2555 7 ธันวำคม 2555 
28 ธันวำคม 2555 935,690 1,091,950 1.114 3 มกรำคม 2556 8 มกรำคม 2556 
รวมใช้สิทธิในปี 2555 146,311,802 170,745,838    

31 มกรำคม 2556 11,492,382 13,411,607 1.114 1 กุมภำพันธ์ 2556 6 กุมภำพันธ์ 2556 
28 กุมภำพันธ์ 2556 16,132,406 18,826,515 1.114 1 มีนำคม 2556 6 มีนำคม 2556 
29 มีนำคม 2556 11,106,899 12,961,751 1.114 2 เมษำยน 2556 5 เมษำยน 2556 
30 เมษำยน 2556 1,510,000 1,762,170 1.114 2 พฤษภำคม 2556 8 พฤษภำคม 2556 
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31 พฤษภำคม 2556 4,628,450 5,401,400 1.114 3 มิถุนำยน 2556 6 มิถุนำยน 2556 
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  จ ำนวนหุ้นสำมัญ   วันที่ตลำดหลักทรัพย์ 
 จ ำนวน ที่ออกเนื่องจำก  วันที่จดทะเบียนกับ รับเป็นหลักทรัพย์ 

    วันที่ใช้สิทธ ิ ที่ใช้สิทธ ิ กำรใช้สิทธ ิ รำคำใช้สิทธิ กระทรวงพำณิชย์ จดทะเบียน 
 (หน่วย) (หุ้น) (บำท)   
28 มิถุนำยน 2556 1,370,000 1,598,790 1.114 1 กรกฎำคม 2556 5 กรกฎำคม 2556 
31 กรกฎำคม 2556 200,000 233,400 1.114 31 กรกฎำคม 2556 5 สิงหำคม 2556 
30 กันยำยน 2556 171,380 200,000 1.114 2 ตุลำคม 2556 7 ตุลำคม 2556 
27 ธันวำคม 2556 630,000 735,210 1.114 3 มกรำคม 2557 8 มกรำคม 2557 
รวมใช้สิทธิในปี 2556 47,241,517 55,130,843    

SIRI-W1      
30 มีนำคม 2555 9,038,848 10,548,333 1.114 4 เมษำยน 2555 11 เมษำยน 2555 
29 มิถุนำยน 2555 10,207,500 11,912,152 1.114 3 กรกฎำคม 2555 6 กรกฎำคม 2555 
28 กันยำยน 2555 494,131,340 576,651,269 1.114 3 ตุลำคม 2555 8 ตุลำคม 2555 
28 ธันวำคม 2555 397,163,206 463,489,455 1.114 3 มกรำคม 2556 8 มกรำคม 2556 
รวมใช้สิทธิในปี 2555 910,540,894 1,062,601,209    

29 มีนำคม 2556 601,330,208 701,752,333 1.114 2 เมษำยน 2556 5 เมษำยน 2556 
28 มิถุนำยน 2556 362,572,764 423,122,401 1.114 1 กรกฎำคม 2556 5 กรกฎำคม 2556 
30 กันยำยน 2556 1,768,060 2,063,325 1.114 2 ตุลำคม 2556 7 ตุลำคม 2556 
27 ธันวำคม 2556 24,210,000 28,253,070 1.114 3 มกรำคม 2557 8 มกรำคม 2557 
รวมใช้สิทธิในปี 2556 989,881,032 1,155,191,129    

กำรเพิ่มทุนเนื่องจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้น ท ำให้ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระ
แล้วของบริษัทฯเพิ่มขึ้นดังนี ้

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมัญ 

 
จ ำนวนหุ้น 

รำคำตำม
มูลค่ำ ทุนจดทะเบียน 

 

 (หุ้น) (บำท) (บำท)  
หุ้นสำมัญจดทะเบียน     
จ ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 10,879,990,328 1.07 11,641,589,651  
ลดทุนระหว่ำงปี(1)  (19,220) 1.07 (20,565)  

จ ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 10,879,971,108 1.07 11,641,569,086  

จ ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 10,879,971,108 1.07 11,641,569,086  
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จ ำนวนหุ้น 

รำคำตำม
มูลค่ำ ทุนช ำระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ 

 (หุ้น) (บำท) (บำท) (บำท) 
หุ้นสำมัญที่ออกและช ำระแล้ว     
จ ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 7,053,228,452 1.07 7,546,954,444 550,246,830 
เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 829,255,447 1.07 887,303,328 33,946,670 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 7,882,483,899 1.07 8,434,257,772 584,193,500 
เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1,651,052,706 1.07 1,766,626,395 72,430,539 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 9,533,536,605 1.07 10,200,884,167 656,624,039 

  (1)ลดทุนจดทะเบียนระหว่ำงปี 2555 

เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2555 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกำรลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯโดยให้ลดทุนลง จำกเดิมทุนจดทะเบียน 11,641,589,650.96  บำท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่  11,641,569,085.56  บำท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 
19,220 หุ้น ซึ่งส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลซึ่งเหลือจำกกำรจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯได้จด
ทะเบียนกำรลดทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2555 

เงินรับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2556 จ ำนวน 32,292,944 บำท 
แสดงเป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น เนื่องจำกบริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์
เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2557 

27. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง
จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี    
หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ 
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28. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ/ก ำไรต่อหุ้น 

28.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯมีรำยละเอียดดังน้ี 

   ใบส ำคัญ จ ำนวนใบส ำคัญ  
ประเภท  อัตรำกำรใช้สิทธิต่อ  แสดงสิทธิ แสดงสิทธิที่มี จ ำนวนใบส ำคัญ 
ใบส ำคัญ รำคำใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส ำคัญ ที่ยังไม่ได้ใช้ กำรใช้สิทธ ิ แสดงสิทธิคงเหลือ 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญ แสดงสิทธิ 1 มกรำคม 2556 ในระหว่ำงปี 31 ธันวำคม 2556 

ESOP#5 1.072 1:1.167 26,324,472 (3,295,341) 23,029,131 
ESOP#6 1.114 1:1.167 106,383,138 (47,241,517) 59,141,621 
SIRI-W1 1.114 1:1.167 2,036,627,210 (989,881,032) 1,046,746,178 

28.2 ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี  

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี     
กับจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่บริษัทฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ     
ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้มีกำรแปลงเป็นหุ้นสำมัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออก
หุ้นสำมัญเทียบเท่ำ 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงกำรค ำนวณได้ดังนี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 

  จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย  
 ก ำไรส ำหรับปี ถ่วงน้ ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
 ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,929,666 2,938,482 9,147,338 7,373,334 0.21 0.40 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
 ESOP#5 - - 18,190 22,867   
 ESOP#6 - - 51,535 92,371   
 SIRI-W1 - - 1,057,184 1,665,594   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก ำไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ สมมติว่ำมีกำรใช้สิทธิ       
  ซื้อหุ้นสำมัญจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1,929,666 2,938,482 10,274,247 9,154,166 0.19 0.32 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 

  จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย  
 ก ำไรส ำหรับปี ถ่วงน้ ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
 ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,883,834 3,470,618 9,147,338 7,373,334 0.20 0.47 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
 ESOP#5 - - 18,190 22,867   
 ESOP#6 - - 51,535 92,371   
 SIRI-W1 - - 1,057,184 1,665,594   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก ำไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ สมมติว่ำมีกำรใช้สิทธิ       
  ซื้อหุ้นสำมัญจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1,883,834 3,470,618 10,274,247 9,154,166 0.18 0.38 

29. รำยได้บริกำรอื่นและต้นทุนบริกำรอื่น 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2556 2555  2556 2555 
รำยได้บริกำรอ่ืน     
รำยได้จำกกิจกำรเมดิคัลสปำ 48.69 75.19 - - 
รำยได้จำกกิจกำรโรงแรม 14.28 19.19 14.28 19.19 
รำยได้จำกกิจกำรโรงเรียน 183.52 142.04 - - 
รวม 246.49 236.42 14.28 19.19 

ต้นทุนบริกำรอ่ืน     
ต้นทุนบริกำรกิจกำรเมดิคัลสปำ 31.15 44.19 - - 
ต้นทุนบริกำรกิจกำรโรงแรม 12.79 12.21 21.30 20.15 
ต้นทุนบริกำรกิจกำรโรงเรียน 248.64 189.45 - - 
รวม 292.58 245.85 21.30 20.15 
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30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญได้แก่ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2556 2555  2556 2555 

ซื้อท่ีดินและจ่ำยค่ำงำนก่อสร้ำงระหว่ำงปี 29,905.20 26,877.27 14,485.30 15,396.31 
กำรเปล่ียนแปลงในต้นทุนโครงกำรพัฒนำ     
 อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย (18,533.61) (8,630.23) (11,777.34) (2,016.98) 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงำน 1,288.80 1,489.88 1,083.56 1,157.57 

ค่ำเสื่อมรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 20.44 21.84 0.39 - 
ค่ำเสื่อมรำคำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 219.15 260.36 136.20 104.87 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14.00 11.41 7.86 4.60 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ 27.46 30.67 0.79 - 
ส ำรองกำรรับประกันบ้ำนและอำคำรชุด 95.36 109.10 60.34 85.81 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 78.70 59.05 73.07 46.22 
ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์อุทกภัย                     - 12.52 - 5.92 

31. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัป ี 607,651 874,290 317,429 593,878 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้นิตบิุคคลของ
ปีก่อน     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช:ี      

ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ช่ัวครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (223,708) 69,606 15,838 51,828 

ผลกระทบต่อภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีจำกกำร - 10,441 - 7,130 
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เปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีเงินได ้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 383,943 954,337 333,267 652,836 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีทีเ่กี่ยวข้องกับผลขำดทุน
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย 8,923 - 5,903 - 

 8,923 - 5,903 - 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณของก ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่
ใช้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงนิได้นิตบิุคคล 2,313,017 3,893,121 2,217,100 4,123,454 

     

อัตรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงนิได้นิตบิุคคลคูณอัตรำ

ภำษี 462,603 895,418 443,420 948,394 

ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี - 10,441 - 7,130 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหต ุ32) (2,493) (20,844) (2,493) (14,604) 
รำยได้สุทธิที่ไม่ต้องเสียภำษ ี (3,965) - (121,876) (306,302) 

ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 29,455 123,792 14,216 11,166 
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (101,052) (54,470) - - 

อื่น ๆ (605) - - 7,052 

รวม (78,660) 48,478 (110,153) (302,688) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จ 383,943 954,337 333,267 652,836 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม 

2556 

31 ธันวำคม 

2555 

1 มกรำคม 

2555 

31 ธันวำคม 

2556 

31 ธันวำคม 

2555 

1 มกรำคม 

2555 

  (ปรับปรุง
ใหม่) 

  (ปรับปรุง
ใหม่) 

 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี       

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,222 2,887 2,978 216 136 150 
โครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
ขำย 

505,117 262,877 318,874 157,357 166,472 232,655 

ประมำณกำรหนี้สินระยะส้ัน 19,663 20,967 16,864 12,659 15,335 8,356 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน 

13,943 5,482 4,991 9,280 3,754 3,357 

ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 18,809 18,111 22,928 - - - 
ขำดทนุทำงภำษทีี่ยังไม่ได้ใช ้ 70,328 84,377 107,975 - - - 

รวม 631,082 394,701 474,610 179,512 185,697 244,518 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี       
ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กู้       

   รอตัดจ่ำย 9,824 6,075 5,937 9,824 6,075 5,937 

รวม 9,824 6,075 5,937 9,824 6,075 5,937 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - 
สุทธิ 

621,258 388,626 468,673 169,688 179,622 238,581 

ในเดือนตุลำคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวำคม 2554 ได้
มีพระรำชกฤษฎีกำประกำศลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว
ส ำหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีดังกล่ำวในกำร
ค ำนวณภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมที่แสดงไว้ข้ำงต้นแล้ว  
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32. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษัทฯได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520  ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยหรือรำยได้ปำนกลำง ซึ่งประกอบด้วย โครงกำร
อำคำรชุดพักอำศัย 1 โครงกำรและโครงกำรจัดสรรที่ดินขำยพร้อมบ้ำน 1 โครงกำร โดยโครงกำร
อำคำรชุดพักอำศัยจะต้องมีขนำดพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยของที่อยู่อำศัยไม่ต่ ำกว่ำ 28 ตำรำงเมตรและมี
มูลค่ำซื้อขำยตำมสัญญำไม่เกิน 1 ล้ำนบำท (รวมค่ำที่ดิน) ส่วนโครงกำรจัดสรรที่ดินขำยพร้อมบ้ำน
จะต้องมีขนำดพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยของที่อยู่อำศัย   ไม่ต่ ำกว่ำ 70 ตำรำงเมตรและมีมูลค่ำซื้อขำยตำม
สัญญำไม่เกิน 1.2 ล้ำนบำท (รวมค่ำที่ดิน) 

สิทธิพิเศษที่ส ำคัญได้แก่ กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 5 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

 ทั้งนี้ บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 

33. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำย
สมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 12 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้
บริหำรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำน
นั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่ำงปี  2556 และ 2555 
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 71.91 ล้ำนบำท และ 59.56 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 48.62 ล้ำนบำท และ 38.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ)  

34. เงินปันผล 

(หน่วย: บำท) 

เงินปนัผล อนุมัติโดย 
เงินปนัผล
ประกำศจ่ำย 

เงินปนัผล 
ต่อหุ้น วันที่จ่ำยเงินปนัผล 

เงินปนัผลจำกก ำไรสุทธิ
ของปี 2555 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้เมื่อ
วันที่ 30 เมษำยน 2556 

1,425,354,975 (1) 0.17 17 พฤษภำคม 2556 

เงินปนัผลจำกก ำไรสุทธิ
ของปี 2554 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้เมื่อ
วันที่ 20 เมษำยน 2555 

1,001,009,945 (2) 0.14 16 พฤษภำคม 2555 

 (1) เงินปันผลจ่ำยจริงจ ำนวน 1,425,172,513 บำท เนื่องจำกมีผู้ถือหุ้นจ ำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(2) เงินปันผลจ่ำยจริงจ ำนวน 1,000,986,466 บำท เนื่องจำกมีผู้ถือหุ้นจ ำนวนหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
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35. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

35.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดังนี้ 

 ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันจำกสัญญำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงกำร สัญญำจ้ำง
ตกแต่ง สัญญำจ้ำงบริกำรให้ค ำปรึกษำและสัญญำจ้ำงพัฒนำและติดตั้งระบบเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 20,549.71 ล้ำนบำท และ 12,345.34 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 
8,825.60 ล้ำนบำท และ 6,094.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 

 ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันจำกกำรท ำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดิน ห้องชุดและเคร่ืองจักร
เป็นจ ำนวนเงิน 4,509.16 ล้ำนบำท และ 3,376.25 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 
1,421.38 ล้ำนบำท และ 1,744.49 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 

35.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

 ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำ 
รถยนต์และอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ถึง 4 ป ี

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยใน
อนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556 2555 2556 2555 
ภำยใน 1 ปี 4.80 17.16 0.63 1.80 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 26.50 7.29 22.05 0.42 
รวม 31.30 24.45 22.68 2.22 

 ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับค่ำโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ของโครงกำรเป็นจ ำนวนประมำณ 72.08 ล้ำนบำทและ 70.98 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 32.04 ล้ำนบำทและ 38.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 

 ค) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดินในโครงกำรที่ติดภำระ        
จ ำยอมรวมจ ำนวนประมำณ 19 ไร่และ 12 ไร่ ตำมล ำดับ ซึ่งมูลค่ำของที่ดินที่ถือภำระจ ำยอม
ดังกล่ำวได้รวมเป็นต้นทุนโครงกำรแล้ว 
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 ง) สัญญำเช่ำระยะยำวที่มีสำระส ำคัญได้แก่ 

• บริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) ได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินบริเวณซอยสุขุมวิท 77 เพื่อใช้ใน
กำรปลูกสร้ำงศูนย์กำรค้ำชุมชนในนำม ฮำบิโตะ โดยสัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ  30 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหำคม 2586 มีมูลค่ำกำรเช่ำรวม 42.11 
ล้ำนบำท โดยแบ่งช ำระเป็น 3 งวด งวดแรกเป็นจ ำนวนเงิน 21.05 ล้ำนบำทได้ช ำระไป
แล้วในเดือนสิงหำคม 2556 ส่วนที่เหลืออีกสองงวดได้แบ่งช ำระงวดละ 10.53 ล้ำนบำท 
โดยงวดที่สองจะช ำระเมื่อระยะเวลำกำรเช่ำครบ 10 ปี และงวดที่สำมเมื่อระยะเวลำกำร
เช่ำครบ 20 ปี 

• บริษัท ชนชัย จ ำกัด ได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินกับส ำนักงำนพระคลังข้ำงที่ เพื่อใช้ในกำร      
ปลูกสร้ำงอำคำรชุดเพื่อให้เช่ำโครงกำรบ้ำนแสนสิริ โดยสัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี 
นับตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2536 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2566 มีมูลค่ำกำรเช่ำรวม 117.70 ล้ำน
บำท ช ำระคร้ังแรกจ ำนวน 30 ล้ำนบำท ส่วนที่เหลือช ำระเป็นรำยเดือนตลอดระยะเวลำ 
30 ปีตำมที่ระบุในสัญญำ 

• บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ ำกัด ได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินกับส ำนักงำนทรัพย์สิน       
ส่วนพระมหำกษัตริย์ เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรเพื่อให้เช่ำ โดยสัญญำมีก ำหนด
ระยะเวลำ 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2545 มีมูลค่ำกำรเช่ำรวมประมำณ 88.04 ล้ำน
บำท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ำยช ำระค่ำเช่ำทั้งจ ำนวนครบถ้วนในเดือนกรกฎำคม 2547 

35.3 หนังสือค้ ำประกันธนำคำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีหนังสือค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยคงเหลืออยู่จ ำนวน 2,121.91 ล้ำนบำท และ 1,358.11 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ
ค้ ำประกันกำรบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภค ค้ ำประกันกำรจัดท ำสำธำรณูปโภคหรือบริกำรสำธำรณะหรือ
กำรปรับปรุงที่ดิน และค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 1,356.47 ล้ำนบำท และ 
905.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 
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35.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีควำมหลำยคดีที่เกี่ยวเนื่องกับกำรถูก
กล่ำวหำว่ำผิดสัญญำจะซื้อจะขำยและคดีละเมิด ซึ่งถูกเรียกร้องให้ช ำระค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 280.27 ล้ำนบำท และ 60.96 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 241.14 ล้ำนบำท 
และ 31.03 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรต่อสู้คดี 
ทนำยควำมบริษัทฯและฝ่ำยบริหำรเชื่อมั่นว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้รับควำมเสียหำยจำกคดี 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงยังไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินเพิ่มเติมจำกจ ำนวนที่ได้บันทึกไปแล้ว 
(หมำยเหตุ 24)  

35.5 ภำระผูกพันอื่น 

 บริษัทฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรบริจำคเงินให้แก่องค์กำรกองทุนเด็กระหว่ำงประเทศขององค์กำร
สหประชำชำติ (United Nations International Children's Emergency Fund: UNICEF) จ ำนวน                            
ไม่ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำต่อปีเป็นเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 ทั้งนี้เป็นไปตำม
บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงบริษัทฯและองค์กำรยูนิเซฟซึ่งลงนำมเมื่อวันที่  28 ธันวำคม 2553 อย่ำงไร      
ก็ตำม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯส ำหรับปี 2557 ได้พิจำรณำอนุมัติกำรต่ออำยุข้อตกลงดังกล่ำว
ออกไปอีกหนึ่งครำว เป็นเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ป ี2557 ถึงปี 2559 

36. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังน้ี  

 ส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เป็นส่วนงำนที่ด ำเนินธุรกิจจัดสรรที่ดินขำยพร้อมบ้ำน โครงกำร

อำคำรชุดพักอำศัย โครงกำรอำคำรที่พักอำศัยให้เช่ำและโครงกำรอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ 

 ส่วนงำนธุรกิจบริหำรอำคำรและนำยหน้ำซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์เป็นส่วนงำนที่ด ำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรรับบริหำรอำคำรและเป็นนำยหน้ำซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ 

 ส่วนงำนธุรกิจอ่ืนๆ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม เมดิคัลสปำและโรงเรียน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น 
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ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัด
มูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

กำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก 

ข้อมูลรำยได้ ก ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้  

   (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี              
31 ธันวำคม 2556 

ธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกิจบริหำรอำคำร
และนำยหน้ำซื้อขำย
อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจอื่นๆ 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก  27,850.22 500.15 246.49 28,596.86 - 28,596.86 
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน 512.71 353.08 - 865.79 (865.79) - 
ดอกเบ้ียรับ 448.16 14.24 6.30 468.70 (447.99) 20.71 
ดอกเบ้ียจ่ำย (668.19) (3.37) (40.37) (711.93) 95.82 (616.11) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด

จ ำหน่ำย (127.47) 
 

(14.09) 
 

(0.24) 
 

(141.80) 1.39 (140.41) 
โอนกลับขำดทุนจำกกำร

ลดลงของมูลค่ำ  
   

  
   โครงกำร 17.65 - - - - 17.65 
       
ก ำไรของส่วนงำน 6,866.21 510.74 (80.40) 7,296.55 (1,216.57) 6,079.98 
รำยได้อื่น      369.17 
ค่ำช้จ่ำยส่วนกลำง      (4,136.14) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      (383.94) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี      1,929.07 

       
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 58,486.38 194.95 1,358.56 60,039.89 - 60,039.89 
กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์      

ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม
เคร่ืองมือทำงกำรเงินและ 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัด
บัญชี 1,510.62 15.15 445.42 1,971.19 - 1,971.19 
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   (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี              
31 ธันวำคม 2555 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 

ธุรกิจบริหำรอำคำร
และนำยหน้ำซื้อขำย
อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจอื่นๆ 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก  29,111.19 473.19 236.42 29,820.80 - 29,820.80 
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน 219.67 316.04 18.33 554.04 (554.04) - 
ดอกเบ้ียรับ 677.84 22.72 5.48 706.04 (674.52) 31.53 
ดอกเบ้ียจ่ำย (380.35) (5.48) (42.29) (428.12) 100.36 (327.76) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด

จ ำหน่ำย (136.30) 
 

(14.67) 
 

(0.56) 
 

(151.53) (14.33) (165.86) 
โอนกลับขำดทุนจำกกำรลดลง

ของมูลค่ำ  
   

  
   โครงกำร 70.26 - - - - 70.26 
       
ก ำไรของส่วนงำน 8,073.40 494.22 (28.47) 8,539.15 (1,142.52) 7,396.63 
รำยได้อื่น      234.45 
ค่ำช้จ่ำยส่วนกลำง      (3,737.96) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      (954.34) 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี      2,938.78 

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 45,344.65 232.33 917.93 46,494.91 - 46,494.91 
กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์       

ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม
เคร่ืองมือทำงกำรเงินและ 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัด
บัญชี 1,331.65 5.96 72.43 1,410.04 - 1,410.04 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกก ำหนดขึ้นตำมสถำนที่ตั้งของลูกค้ำ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  2556  2555 

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก     

ประเทศไทย 28,225  29,821 

ประเทศอ่ืน 372  - 

รวม 28,597  29,821 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงินและสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี) 

   

ประเทศไทย 6,183  4,775 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 
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ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยได้ของกิจกำร 

37. เครื่องมือทำงกำรเงิน 

37.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี        
ฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเงินกู้ยืม 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและเงินให้กู้ยืม         
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่
เหมำะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำร
ให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรกระจุกตัว เนื่องจำกบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและ
บริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกธนำคำร เงินกู้ยืม
ระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วน
ใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำด
ในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ ำ 

 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนดหรือวันที่มีกำรก ำหนด
อัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 

 อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี อัตรำดอกเบ้ีย   อัตรำ 

 ภำยใน    ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอัตรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี เมื่อทวงถำม รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

        ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
- รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ไม่รวมเงินสด) - - - - 1,921.48 193.58 2,115.06 1.50 - 3.10 
- เงินลงทุนชั่วครำว 36.14 - - - - - 36.14 1.60 - 2.85 
- ลูกหนี้กำรค้ำ - - - - - 44.52 44.52 - 
- เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค้ ำประกัน 6.66 - - - - - 6.66 1.45 - 2.00 
 42.80 - - - 1,921.48 238.10 2,202.38  
หนี้สินทำงกำรเงิน         
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 3,550.00 - - - - - 3,550.00 3.60 - 4.05 
-  ต๋ัวแลกเงิน 2,483.28 - - - - - 2,483.28 3.15 - 3.25 
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ - - - - - 2,250.62 2,250.62 - 
- เงินกู้ยืมระยะยำว - - - - 15,685.02 - 15,685.02 หมำยเหตุ 22 
- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน - 12,950.88 - - - - 12,950.88 หมำยเหตุ 25 
 6,033.28 12,950.88 - - 15,685.02 2,250.62 36,919.80  

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 

 อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี อัตรำดอกเบ้ีย   อัตรำ 

 ภำยใน    ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอัตรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี เมื่อทวงถำม รำคำตลำด ดอกเบี้ย รวม ท่ีแท้จริง 

        ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
- รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ไม่รวมเงินสด) 30.14 - - - 2,883.63 490.64 3,404.41 1.50 - 3.30 
- เงินลงทุนชั่วครำว 51.08 - - - - - 51.08 1.88 - 3.00 
- ลูกหนี้กำรค้ำ - - - - - 41.19 41.19 - 
- เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค้ ำประกัน 8.93 - - - - - 8.93 1.88 - 3.00 
 90.15 - - - 2,883.63 531.83 3,505.61  
หนี้สินทำงกำรเงิน         
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 1,828.00 - - - - - 1,828.00 4.25 - 4.90 
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ - - - - - 1,800.05 1,800.05 - 
-  ต๋ัวแลกเงิน 2,383.74 - - - - - 2,383.74 3.40 - 3.75 
- เงินกู้ยืมระยะยำว - - - - 12,824.04 - 12,824.04 หมำยเหตุ 22 
- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน 998.36 5,971.27 - - - - 6,969.63 หมำยเหตุ 25 
 5,210.10 5,971.27 - - 12,824.04 1,800.05 25,805.46  
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 

 อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี อัตรำดอกเบ้ีย   อัตรำ 

 ภำยใน    ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอัตรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี เมื่อทวงถำม รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

        ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
- รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ไม่รวมเงินสด) - - - - 853.34 120.58 973.92 1.50 - 3.10 
- ลูกหนี้กำรค้ำ - - - - - 415.59 415.59 - 
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - 14,979.33 - - 14,979.33 3.00 - 3.55 
 - - - 14,979.33 853.34 536.17 16,368.84  
หนี้สินทำงกำรเงิน         
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 3,550.00 - - - - - 3,550.00 3.60 - 4.05 
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ - - - - - 1,225.66 1,225.66 - 
-  ต๋ัวแลกเงิน 2,483.28 - - - - - 2,483.28 3.15 - 3.25 
- เงินกู้ยืมระยะยำว - - - - 8,418.40 - 8,418.40 หมำยเหตุ 22 
- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน - 12,950.88 - - - - 12,950.88 หมำยเหตุ 25 
 6,033.28 12,950.88 - - 8,418.40 1,225.66 28,628.22  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 
 อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี อัตรำดอกเบ้ีย   อัตรำ 

 ภำยใน    ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอัตรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี เมื่อทวงถำม รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

        ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
- รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ไม่รวมเงินสด) 2.03 - - - 1,916.71 492.22 2,410.96 1.50 - 3.30 
- เงินลงทุนชั่วครำว 1.86 - - - - - 1.86 1.88 - 3.00 
- ลูกหนี้กำรค้ำ - - - - - 127.37 127.37 - 
- เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค้ ำประกัน 0.77 - - - - - 0.77 1.88 - 3.00 
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - 8,623.02 - - 8,623.02 3.00 - 3.55 
 4.66 - - 8,623.02 1,916.71 619.59 11,163.98  
หนี้สินทำงกำรเงิน         
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 1,828.00 - - - - - 1,828.00 4.25 - 4.90 
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ - - - - - 1,103.25 1,103.25 - 
-  ต๋ัวแลกเงิน 2,383.74 - - - - - 2,383.74 3.40 - 3.75 
- เงินกู้ยืมระยะยำว - - - - 7,828.26 - 7,828.26 หมำยเหตุ 22 
- หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน 998.36 5,971.27 - - - - 6,969.63 หมำยเหตุ 25 
 5,210.10 5,971.27 - - 7,828.26 1,103.25 20,112.88  

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรกำรให้กู้ยืมหรือกู้ยืมเงิน
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศมีจ ำนวนไม่เป็น
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สำระส ำคัญและถึงก ำหนดช ำระในเวลำอันสั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ได้ใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อ
บริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมจำกธนำคำรในสกุลต่ำงประเทศ (2555: 
3.25 ล้ำนปอนด์สเตอร์ลิง) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง
จ ำนวน 4.47 ล้ำนและ 5.76 ล้ำน ตำมล ำดับ) (อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 53.58 บำทต่อ 1 ปอนด์และ 49.70 
บำทต่อ 1 ปอนด์ ตำมล ำดับ) 

37.2 มูลค่ำยุติธรรม 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝำก
ธนำคำร ลูกหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้กำรค้ำ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนแสดงมูลค่ำตำมรำคำตลำดหรือค ำนวณตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินมูล
ค่ำที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป หำกกรณีไม่มีรำคำตลำด 

ค) หุ้นกู้ที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำคงที่แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแส
เงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำดปัจจุบัน 

ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดง
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่ำตำม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 2556 2555 2556 2555 
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน 12,950.88 6,969.63 11,877.96 6,976.23 

38. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯในกำรบริหำรจัดกำรทุน คือ กำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและกำรด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง 
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 บริษัทฯบริหำรจัดกำรสถำนะของทุนโดยใช้อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้ยืมจำกธนำคำรและกำรออกหุ้นกู้  ซึ่งต้องรักษำระดับของ
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนนี้ให้ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 (2555: 2.5 ต่อ 1) ทั้งนี้ หนี้สินให้หมำยถึงเงินกู้ยืมที่มี
ดอกเบี้ยเท่ำนั้น 

 ทุนของบริษัทฯเพื่อใช้ในกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงินดังกล่ำว ประกอบด้วย หุ้นสำมัญและก ำไร
สะสมหักด้วยส ำรองก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษัทฯมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 2.03:1.00 (2555: 1.58:1.00) 
และเฉพำะบริษัทฯมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.66:1.00 (2555: 1.29:1.00) 

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 
นโยบำย หรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรทุน 

39. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

39.1 เมื่อวันที ่27 กุมภำพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯได้มีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้น
กู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท หรือเงินตรำต่ำงประเทศในวงเงินเทียบเท่ำเงินบำทซึ่งชนิดของ
หุ้นกู้อำจเป็นหุ้นกู้ได้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมของสภำวะตลำดในขณะออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครำว และมีอำยุไม่เกิน 10 ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครำว ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2557 เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ

39.2 เมื่อวันที่  27 กุมภำพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปีส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ในอัตรำ    
หุ้นละ 0.10 บำท (10 สตำงค์) 

40. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 




