
 

บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2556 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย      
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง   
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสนสิริ จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้    
ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและ    
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั    
การจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ   
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผล     
ของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั 
(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการ    
น ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรายการ
ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว และน าเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษี   
เงินไดท่ี้ไดน้ ามาถือปฏิบติัใหม่ดว้ยเช่นกนั  ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

โสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั) 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2557 



บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

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

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

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

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

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนด

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

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย 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     

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

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

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7.3 -                             -                             -                             9,898,919,741       6,451,974,319       2,279,597,190       

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

เงินลงทุนระยะยาวอืน 330,400                 330,400                 330,400                 330,400                 330,400                 330,400                 

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

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

ทีดิน 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          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการบญัชี 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          -                             -                             -                             

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

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

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

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 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     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 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       

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

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

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 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       

ตวัเงินจ่ายค่าทีดิน 21 -                             -                             787,600,000          -                             -                             787,600,000          

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - ครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 25 -                             998,356,325          998,486,770          -                             998,356,325          998,486,770          

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

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

ค่างวดทียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 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       

หนีสินหมุนเวยีนอืน

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

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

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

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

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

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

หนีสินไม่หมุนเวียน

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

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 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       

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั 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       

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 26

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 10,879,971,108 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.07 บาท

         (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 10,879,971,108 หุน้

          มลูค่าหุน้ละ 1.07 บาท)

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

          มลูค่าหุน้ละ 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     

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

      หุน้สามญั 9,533,536,605 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.07 บาท

         (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 7,882,483,899 หุน้

          มลูค่าหุน้ละ 1.07 บาท)

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

          มลูค่าหุน้ละ 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       

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

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27 774,006,508          677,552,838          501,074,022          774,006,508          677,552,838          501,074,022          

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

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

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

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 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     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

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

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

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

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

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

รายไดอื้น

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

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

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

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

ค่าใช้จ่าย 

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

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

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

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

ตน้ทุนบริการอืน 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       

ค่าใชจ่้ายอืน

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมลูค่าตน้ทุนโครงการพฒันา

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

   โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มื

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

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

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 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)         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 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)         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื:

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 22,398,365            196,749                 -                             -                             

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

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี (13,295,064)           196,749                 (23,613,207)           -                             

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

การแบ่งปันกาํไร

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

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (592,967)                302,436                 

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

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,916,371,311       2,938,678,714       1,883,833,700       3,470,617,927       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (592,967)                302,436                 

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

กาํไรต่อหุ้น 28.2

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.21 0.40 0.20 0.47

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.19 0.32 0.18 0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

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

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขายลดลง

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

   ค่าเสือมราคาสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 20,436,397            21,843,646            389,954                 -                             

   ค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 219,158,016          260,352,685          136,195,911          104,867,474          

   ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,008,299            11,417,480            7,853,438              4,604,089              

   ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสิทธิการเช่า 27,463,825            30,671,259            794,517                 -                             

   กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                             (4,137,836)             -                             -                             

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (8,656,500)             7,846,848              128,904                 (100,445)                

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                             68,029                   -                             -                             

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (17,308)                  -                             (30,000)                  

   โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                             -                             -                             (6,245,005)             

   โอนกลบัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 1,722,587              (374,312)                399,738                 (64,161)                  

   รายไดสิ้ทธิการเช่ารับตดับญัชี (44,623,768)           (41,897,483)           -                             -                             

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง -                             -                             (25,308,095)           (2,598,961)             

   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมลูค่าตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย

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

   ขาดทุนจากการปรับปรุงมลูค่าเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึนจริง -                             12,290                   -                             12,290                   

   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนับา้นและอาคารชุดและ

      เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 70,800,358            128,811,881          44,775,994            96,220,943            

   โอนกลบัประมาณการหนีสินเกียวกบัการฟ้องร้อง (556,500)                (773,258)                -                             -                             

   ค่าใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,528,131              3,382,470              2,063,446              2,005,549              

   เงินปันผลรับ (19,824)                  -                             (609,379,824)         (906,240,000)         

   ดอกเบียรับ (20,704,664)           (31,530,441)           (441,747,806)         (667,119,112)         

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 616,114,985          327,764,574          514,929,968          238,523,301          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 21,758,868,991     23,824,797,281     13,615,834,833     17,199,495,075     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้ (5,524,298)             6,729,623              (288,617,527)         (119,624,974)         

   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย (29,649,878,807)    (27,653,677,319)    (14,494,314,507)    (16,072,912,543)    

   เงินมดัจาํค่าทีดิน 51,917,495            665,880,411          (53,170,007)           955,913,921          

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (1,572,595,875)      (299,488,226)         (265,142,681)         212,291,669          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (65,477,153)           (36,113,400)           (22,093,802)           12,869,327            

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้ 450,572,535          833,224,957          122,409,483          371,565,615          

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้และค่างวดทียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 981,271,054          60,386,296            (215,435,680)         (284,341,240)         

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (325,747,490)         726,338,319          (555,747,591)         680,294,997          

   หนีสินอืน (34,860,622)           (40,338,162)           (19,660,518)           (14,449,357)           

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (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)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (9,589,055,219)      (2,733,418,293)      (2,951,703,443)      2,495,261,484       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

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

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั (เพิมขึน) ลดลง 2,269,658              41,713,450            773,258                 6,000,000              

เงินสดรับจากบริษทัยอ่ยคืนทุน -                             -                             -                             51,900,000            

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

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

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

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

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                             33,553,342            -                             -                             

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

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

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

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

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคารเพิมขึน 1,722,000,000       581,400,000          1,722,000,000       581,400,000          

ตวัเงินจ่ายค่าทีดินลดลง -                             (787,600,000)         -                             (787,600,000)         

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

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

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (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       

จ่ายชาํระหุน้กูค้รบกาํหนด (1,000,000,000)      (1,000,000,000)      (1,000,000,000)      (1,000,000,000)      

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

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

จ่ายชาํระเจา้หนีสัญญาเช่าการเงิน (3,333,867)             (2,702,118)             (3,333,867)             (2,702,118)             

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

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

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

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี 2,119,572,986       3,408,456,949       975,336,866          2,413,316,949       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ส่วนของผูมี้

ผลต่างจาก ส่วนไดเ้สียที

การแปลงค่า รวม ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหนา้ งบการเงินทีเป็น ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั ค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554

   - ตามทีรายงานไว้เดมิ 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     

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย

   การบญัชีเกียวกบัภาษีเงินได้

   (หมายเหตุ 4) -                             -                           -                           -                                  468,673,105           -                                       468,673,105          -                           468,673,105          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 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     

ออกหุ้นสามญัเพิมทุน 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)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                             -                           -                           -                                  2,938,481,965        196,749                           2,938,678,714       302,436                2,938,981,150       

สาํรองตามกฎหมาย -                             -                           -                           176,478,816               (176,478,816)          -                                       -                            -                           -                            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 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     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555

   - ตามทีรายงานไว้เดมิ 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     

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย

   การบญัชีเกียวกบัภาษีเงินได้

   (หมายเหตุ 4) -                             -                           -                           -                                  388,626,469           -                                       388,626,469          -                           388,626,469          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 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     

ออกหุ้นสามญัเพิมทุน 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)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                           -                           -                                  1,893,972,946        22,398,365                      1,916,371,311       (592,967)              1,915,778,344       

สาํรองตามกฎหมาย -                             -                           -                           96,453,670                 (96,453,670)            -                                       -                            -                           -                            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 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     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556

กาํไรสะสม



(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหนา้ กาํไรสะสม รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554

   - ตามทรีายงานไว้เดมิ 7,546,954,444            550,246,830        -                          501,074,022        1,958,497,647      10,556,772,943    

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย

   การบญัชีเกียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                                  -                           -                          -                           238,580,854         238,580,854         

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 7,546,954,444            550,246,830        -                          501,074,022        2,197,078,501      10,795,353,797    

ออกหุน้สามญัเพิมทุน 26 887,303,328               33,946,670          518,928,656       -                           -                             1,440,178,654      

เงินปันผลจ่าย 34 -                                  -                           -                          -                           (1,000,986,466)     (1,000,986,466)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                                  -                           -                          -                           3,470,617,927      3,470,617,927      

สาํรองตามกฎหมาย -                                  -                           -                          176,478,816        (176,478,816)        -                            

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 8,434,257,772            584,193,500        518,928,656       677,552,838        4,490,231,146      14,705,163,912    

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2555

   - ตามทรีายงานไว้เดมิ 8,434,257,772            584,193,500        518,928,656       677,552,838        4,310,608,681      14,525,541,447    

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย

   การบญัชีเกียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                                  -                           -                          -                           179,622,465         179,622,465         

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 8,434,257,772            584,193,500        518,928,656       677,552,838        4,490,231,146      14,705,163,912    

ออกหุน้สามญัเพิมทุน 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)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                           -                          -                           1,860,220,493      1,860,220,493      

สาํรองตามกฎหมาย -                                  -                           -                          96,453,670          (96,453,670)          -                            

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2556 10,200,884,167          656,624,039        32,292,944         774,006,508        4,828,825,456      16,492,633,114    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2556 

บริษัท แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



1 

 

บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 14 มกราคม 2557 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุน้คร้ังล่าสุด มีดงัน้ี 

 สัดส่วนการถือหุน้ 
 (ร้อยละของทุนชาํระแลว้) 
1. บริษทั วริิยะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 6.58 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 5.24 
3. บริษทั ฟินนัซ่าประกนัชีวติ จาํกดั 2.60 
4. CHASE NOMINEES LIMITED 47 2.32 
5. นายวนัจกัร์ บุรณศิริ 2.27 

 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯคือเลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นทางตรง     
บริษทั ชนชยั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอส.ย.ูเอน็. แมเนจเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 85 85 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ สิงคโปร์ 100 100 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ปภานนั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ใหบ้ริการดา้นการแพทย ์
 เสริมความงาม บาํรุง 

   

  สุขภาพและเมดิคลัสปา   ไทย 100 100 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ    
    ผูถื้อใบอนุญาตจดัตั้ง    
    โรงเรียนสาธิตพฒันา ไทย 100 100 
บริษทั ศูนยบุ์คลากรสาธิตพฒันา จาํกดั 
 

ใหบ้ริการสนบัสนุนดา้น 
   การบริหารแก่โรงเรียน 
   สาธิตพฒันา 

 
 

ไทย 

 
 

100 

 
 

100 
ถือหุ้นทางอ้อม     
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี เวนเจอร์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั แสนสิริ แลนด ์จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
Sansiri Guernsey (2009) Limited พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ Guernsey 100 100 
โรงเรียนสาธิตพฒันา กิจการโรงเรียน ไทย 100 100 
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 ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

 ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมคือจาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 
ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

 มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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 การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
 แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนว
ปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชีดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษี
เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปี
ก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษี
เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 
  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ     

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

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

  (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2556 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2555 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรหรือขาดทุน:     
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) (223,708) 15,838 80,047 58,958 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 223,708 (15,838) (80,047) (58,958) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท)              0.02 (0.01) -              (0.01) 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท)              0.02 (0.01) -              (0.01) 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายไดจ้ากโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยใน
อาคารชุดพกัอาศยัเม่ือได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัของความเป็น
เจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้ โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่เก่ียวขอ้งในการบริหารหรือควบคุมบา้น
พร้อมท่ีดินและหอ้งชุดท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงมูลค่าท่ีรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองมาจากรายการนั้น สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 ข) รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

  รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแล้ว รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบั
สินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ค) รายไดค้่าเช่า 

  รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้งไปตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดเป็นการเฉพาะ
เพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา 

 ง) รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 

  รายไดห้อ้งพกับนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือแขกเขา้พกัตามเกณฑ์คงคา้ง รายไดค้่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนัทึกเม่ือมีการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจาก
ส่วนลดการคา้ 

 จ) รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 

  รายไดค้่าธรรมเนียม รายไดค้่ารถรับส่ง และรายไดค้่าอาหารรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของ
หลกัสูตร รายไดค้่าสมคัรเรียนแรกเขา้รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือโรงเรียนไดย้อมรับให้เป็นนกัเรียน 

 ฉ) รายไดค้่าบริการ 

  รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ช) ดอกเบ้ียรับ 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 ซ) เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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5.2 ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขายและต้นทุนขายโครงการ 

 ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบ้ียและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง  

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึนดว้ย) 
ตามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

5.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มา และไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้  

5.4 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

5.5 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิต สินทรัพยห์รือพฒันาโครงการท่ี
ตอ้งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเ ป็นราคาทุนของ
สินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือเม่ือการก่อสร้างเสร็จ
ส้ินหรือหยุดชะงกัลงจนกวา่จะมีการดาํเนินการพฒันาต่อไป ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้าย
ในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 สําหรับเงินกูท่ี้กูม้าโดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อพฒันาโครงการ ดอกเบ้ียจ่ายดงักล่าวประกอบดว้ย
ดอกเบ้ียท่ีจ่ายจริงหกัดว้ยรายไดจ้ากการนาํเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่คราว ส่วนเงินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงค์
ทัว่ไปดอกเบ้ียจะคาํนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นดว้ยอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน อตัราการ
ตั้งข้ึนเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของตน้ทุนการกูย้ืมในระหว่างปีท่ีไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม
ของเงินท่ีกูม้าโดยเฉพาะ 
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5.6 เงินลงทุน 

 ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ทาํการสุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน             
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ
โอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.7 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวม
ตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 40 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการ
คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.8 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
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 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ   
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุง  5 - 40  ปี  
งานตกแต่งและระบบอาคาร  5 - 8  ปี  
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์  2 - 20 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 
สาํนกังานขายชัว่คราว  1 - 5  ปี  

 ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ (เคร่ืองจกัรในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป) คาํนวณจากราคาทุน
ของสินทรัพยโ์ดยวธีิตามหน่วยการผลิต 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.9 สิทธิการเช่าและค่าตัดจ าหน่าย 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า
ตามวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้
รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
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ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์   3 - 10 ปี 
ลิขสิทธ์ิ   5 ปี 

 ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.11 ทีด่ินรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ  
ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ และ
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการพฒันาในอดีต 

5.12 ค่าความนิยม 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของ    
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึน
จากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด) ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด       
เงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และ
บริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.13 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 
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นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

5.14 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.15 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

5.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าว
อาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก
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สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพย์ท่ีกําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและ       
บริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวน
เงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่าย
นั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

5.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ได้
ทาํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานเป็นคร้ังแรกในปี 
2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่หน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนั
เดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

5.18 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
สูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้นและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.19 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และทีด่ินรอการพฒันา 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดินรอการพฒันา เม่ือพบวา่มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวลดลงอย่างเป็นสาระสําคญั ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของตน้ทุนโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดินรอการพฒันา เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนสุทธิ อยา่งไรก็ตาม ความมีสาระสาํคญั และการปรับลดมูลค่าดงักล่าวข้ึนกบัดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร 
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 ประมาณการต้นทุนทั้งหมดทีจ่ะใช้ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการคาํนวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและอาคารชุด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งประมาณตน้ทุน
ทั้งหมดท่ีจะใช้ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน
และการปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้ืมเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุน
ดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็น
ระยะ ๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารตอ้งประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เม่ือพบวา่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัเป็นระยะเวลานาน หรือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้ นจาํเป็นต้องใช ้        
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ค่าความนิยม  

 ในการบันทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น โดยใชอ้ตัราตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด และใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ 

 ส ารองการรับประกนับ้านและอาคารชุด 

 ในการประมาณสํารองการรับประกนับา้นและอาคารชุด ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึง
ประสบการณ์ในการซ่อมแซมบา้นและอาคารชุดใหแ้ก่ลูกคา้ในอดีต 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

7.1 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น 
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2.2 ก)  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายแผน่คอนกรีตสาํเร็จรูป - - 430,684 126,941 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหาร

โครงการ 
- - 8,578 17,453 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 

ดอกเบ้ียรับ - - 429,490 649,120 ใกลเ้คียงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 
รายไดค่้านายหนา้ - - 29,690 22,432 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 31,018 30,604 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

ค่านายหนา้จ่าย - - 101,804 129,878 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ซ้ือท่ีดิน - - - 10,784 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
รายไดจ้ากการขายโครงการ 12,334 47,717 9,200 33,902 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 23 

ถึงร้อยละ 45 

 

 ลกัษณะรายการ นโยบายราคาและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

 (1) รายได้ค่าบริหารงานทัว่ไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม และปัน
ส่วนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตามเกณฑร์ายไดแ้ละเกณฑต์น้ทุนโครงการ ตามลาํดบั 

 (2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแก่บริษัทย่อยคิดเป็นรายเดือนในอตัราท่ีข้ึนอยู่กับขนาดของแต่ละ
โครงการ 

 (3) ค่านายหนา้จากการขายโครงการคิดในอตัราร้อยละ 1.00 ของราคาขายตามสัญญา โดยแบ่งชาํระ
เม่ือลูกคา้ทาํสัญญาและเม่ือมีการโอนอสังหาริมทรัพย ์

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 289,255 438,123 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,297 1,257 
รวม 290,552 439,380 
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7.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี้การค้า     
บริษัทย่อย     
บริษทั ชนชยั จาํกดั - - 2,804 948 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 483 3,781 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั - - 25 - 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั - - 12,437 31,188 
บริษทั แสนสิริ แลนด ์จาํกดั - - 50 912 
บริษทั ปภานนั จาํกดั - - 51,112 14,623 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั - - 346,226 75,296 
บริษทั เอน็อีดี แมนเนจเมนท ์จาํกดั - - 295 - 
บริษทั เอส.ย.ูเอน็ แมเนจเมนท ์จาํกดั - - 15 - 

 - - 413,447 126,748 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า     
บริษัทย่อย     
บริษทั ปภานนั จาํกดั - - 65,225 88,943 
โรงเรียนสาธิตพฒันา - - 62 - 

รวม - - 65,287 88,943 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั - - 5,648,794 3,506,529 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั - - 1,813,836 481,872 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 2,081,689 1,272,967 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จาํกดั - - - 5,000 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. - - 239,214 282,174 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั - - 726,450 209,800 
บริษทั ปภานนั จาํกดั - - 1,802,290 2,285,330 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - - 3,332,760 1,250,652 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั - - 5,600 - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จาํกดั (ถือหุน้โดย     
   บริษทั ชนชยั จาํกดั) 5,000 5,000 - - 

รวม 5,000 5,000 15,650,633 9,294,324 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 5,080,413 2,171,050 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ - - 5,080,413 2,171,050 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 5,000 5,000 10,570,220 7,123,274 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,000) (5,000) (671,300) (671,300) 

สุทธิ - - 9,898,920 6,451,974 

 ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯไดโ้อนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยจาํนวน 
6.24 ลา้นบาท (2556: ไม่มี) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั - - 14,895 293,967 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั - - 25,406 3,270 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 94,518 80,008 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จาํกดั - - - 148 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. - - 40,096 31,729 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั - - 16,013 2,563 
บริษทั ปภานนั จาํกดั - - 98,524 105,546 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - - 102,931 47,263 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั - - 100 - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จาํกดั (ถือหุน้โดย     
   บริษทั ชนชยั จาํกดั) 333 333 - - 

รวม 333 333 392,483 564,494 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (333) (333) (4,076) (4,076) 

สุทธิ - - 388,407 560,418 

ค่างวดท่ียังไม่รับรู้เป็นรายได้     
บุคคลและบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,791 4,512 8,472 3,126 

รวม 12,791 4,512 8,472 3,126 

เจ้าหนี้การค้า     
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั - - 579 - 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 7,211 46,869 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั - - 1,954 1,760 
บริษทั ปภานนั จาํกดั - - 5,460 456 
บริษทั แสนสิริ แลนด ์จาํกดั - - - 8,088 

รวม - - 15,204 57,173 

เงินค า้ประกนัการเช่าอาคารและอืน่ ๆ     
บริษัทย่อย     
บริษทั ชนชยั จาํกดั - - - 18 

รวม - - - 18 
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7.4 ในระหวา่งปี เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งปี ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

 1 มกราคม 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2556 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จาํกดั     
   (ถือหุน้โดยบริษทั ชนชยั จาํกดั) 5.00 - - 5.00 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งปี ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

 1 มกราคม 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2556 

บริษัทย่อย     
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - 350.50 (350.50) - 
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั 3,506.53 4,585.75 (2,443.49) 5,648.79 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั 481.87 2,308.61 (976.64) 1,813.84 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 1,272.97 1,482.27 (673.55) 2,081.69 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จาํกดั 5.00 - (5.00) - 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 282.17 39.78 (82.74) 239.21 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั 209.80 530.90 (14.25) 726.45 
บริษทั ปภานนั จาํกดั 2,285.33 1,443.03 (1,926.07) 1,802.29 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  1,250.65 2,584.72 (502.61) 3,332.76 

บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั - 101.60 (96.00) 5.60 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั ครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.00 - 3.55 ต่อปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดห้ยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินตน้ของ
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 5 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากการผิดนดั
ชาํระดอกเบ้ียเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนั  
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7.5 การคํ้าประกนับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระการคํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้ ํ้าประกนั ผูถู้กคํ้าประกนั 2556 2555 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั 395 395 
 บริษทั พิวรรธนา จาํกดั - 395 

รวม  395 790 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ และตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่ง
ร้อยละ 1.50 ถึง 3.10 ต่อปี (2555: ร้อยละ 1.50 ถึง 3.30 ต่อปี) 

9. เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจาํนวนดงักล่าวได้
นาํไปคํ้าประกนัหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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10. ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 57.75 80.63 
 3 - 6 เดือน - - 90.92 32.35 
 6 - 12 เดือน - - 216.26 13.77 
 มากกวา่ 12 เดือน - - 48.52 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 413.45 126.75 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16.57 23.23 - - 
คา้งชาํระ     
 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 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 12.16 14.25 0.42 0.68 

รวม 60.58 57.21 2.89 1.30 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16.06) (16.02) (0.75) (0.68) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 44.52 41.19 2.14 0.62 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 44.52 41.19 415.59 127.37 
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11. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

วสัดุก่อสร้าง 38.82 41.09 36.43 38.69 
ท่ีดิน 36,023.98 26,936.89 21,164.91 17,084.50 
ค่าก่อสร้าง 36,922.45 21,779.47 21,351.96 13,901.30 
ค่าสาธารณูปโภค 11,229.94 6,452.62 6,434.20 4,121.12 
ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน     
   ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 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 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นตน้ทุนขาย 
       สะสม 

 
(41,341.08) 

 
(22,807.47) 

 
(27,049.48) 

 
(15,272.14) 

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

11.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษทัฯและบริษทั
ย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 33,289.10 ล้านบาท และ 26,194.51 ล้านบาท ตามลาํดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 18,134.31 ลา้นบาท และ 17,529.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ไดจ้ดจาํนองเป็นหลกัประกนั
เงินกูย้มืจากธนาคาร 

11.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการพฒันาและก่อสร้างท่ีบริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้โครงการท่ีเปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมตน้ทุนของ
ท่ีดินและงานก่อสร้างท่ีบนัทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมาณ 53,796.32 ลา้นบาท และ 39,652.92 ลา้น
บาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ 22,812.75 ลา้นบาท และ 20,267.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

11.3 ในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็นตน้ทุนในการ
พฒันาโครงการจาํนวน 900.08 ลา้นบาท และ 934.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
643.41 ลา้นบาท และ 839.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั) อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนสําหรับปี 2556 และ 2555 
เท่ากบัร้อยละ 4.74 และร้อยละ 4.99 ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 4.71 และร้อยละ 
4.99 ตามลาํดบั)  
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11.4 รายการ (โอนกลบั) ขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและท่ีดิน
รอการพฒันาสาํหรับปี 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 
(หมายเหตุ 11) 16.73 (20.26) - - 

ท่ีดินรอการพฒันา (หมายเหตุ 14) (34.38) (50.00) - (50.00) 
รวม (17.65) (70.26) - (50.00) 

11.5 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่าการซ้ือขายท่ีไดมี้การทาํสญัญาแลว้ 116,185.38 95,673.84 58,622.07 55,916.88 
มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ 171,624.48 148,404.08 82,185.91 92,392.11 
อตัราส่วนของมูลค่าซ้ือขายท่ีไดมี้การทาํสญัญา 67.70% 64.47% 71.33% 60.52% 
ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 3,001.59 2,027.79 1,212.79 1,428.13 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   เงินลงทุน คา่เผื่อผลขาดทุน   
 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน จากเงินลงทุน เงินลงทุนสุทธิ เงินปันผลรับระหวา่งปี 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทัย่อย - ถอืหุ้นทางตรง             
บริษทั ชนชยั จาํกดั 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 - - 101.52 101.52 225.36 585.54 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 600.00 600.00 100 100 610.52 610.52 - - 610.52 610.52 384.00 318.00 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั 3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 - - 4.52 4.52 - 2.70 
บริษทั เอส. ย.ู เอน็. แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 - - 20.08 20.08 - - 
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั  2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 - - 2.50 2.50 - - 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั  100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 - - 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - - 20.00 20.00 - - 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จาํกดั 2.50 2.50 100 100 4.07 4.07 - - 4.07 4.07 - - 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จาํกดั 2.50 2.50 85 85 2.13 2.13 - - 2.13 2.13 - - 
บริษทั ปภานนั จาํกดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 (20.00) (20.00) - - - - 
บริษทั ศูนยบุ์คคลากรสาธิตพฒันา จาํกดั   1.00   1.00 100 100 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 40.00 40.00 100 100 40.00 40.00 - - 40.00 40.00 - - 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 1.19 1.19 100 100 1.19 1.19 - - 1.19 1.19 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     927.53 927.53 (20.00) (20.00) 907.53 907.53 609.36 906.24 
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 เงินปันผลรับจากบริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จาํกดั แสดงสุทธิจากการคืนทุนบางส่วน 

 

13. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

   อาคารสาํนกังาน   
 บา้นใหเ้ช่า หอ้งชุดให้เช่า ใหเ้ช่า รวม หอ้งชุดให้เช่า 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556:      
ราคาทุน 119.92 19.53 559.58 699.03 9.12 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (35.84) (1.26) (31.88) (68.98) (0.39) 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (32.89) - - (32.89) - 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 51.19 18.27 527.70 597.16 8.73 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555:      
ราคาทุน 119.84 45.22 553.71 718.77 - 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (27.40) (6.17) (15.97) (49.54) - 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (32.89) - - (32.89) - 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 59.55 39.05 537.74 636.34 - 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 636.34 676.67 - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 0.08 10.93 - - 
โอนจากตน้ทุนโครงการพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 9.12 - 9.12 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- มูลค่าสุทธิตามบญัชี (27.94) (29.42) - - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (20.44) (21.84) (0.39) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 597.16 636.34 8.73 - 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นตน้ทุนบริการโครงการเพื่อเช่า 
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มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 
บา้นใหเ้ช่า 73.40 77.46 - 
หอ้งชุดให้เช่า 30.42 53.51 14.71 
อาคารสาํนกังานให้เช่า 1,282.40 647.78 - 
รวม 1,386.22 778.75 14.71 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ มูลค่ายุติธรรม
ของบา้นให้เช่าและอาคารสํานักงานให้เช่าประเมินโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัรา
เงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุติธรรมของห้องชุด
ใหเ้ช่าประเมินโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 
526.24 ลา้นบาท (2555: 537.74 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

14. ทีด่ินรอการพฒันา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ท่ีดินรอการพฒันา 2,477.98 1,461.95 1,953.81 1,056.04 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่าโครงการ (52.49) (86.87) - - 
สุทธิ 2,425.49 1,375.08 1,953.81 1,056.04 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 
2,040.95 ล้านบาท ได้จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
1,939.54 ลา้นบาท) (2555: ไม่มี) 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
  งานตกแต่ง อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง  สาํนกังาน งานระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ขายชัว่คราว ก่อสร้าง รวม 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 452.21 3.20 1,094.65 461.12 14.16 224.58 106.18 2,356.10 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 522.30 - 1,153.24 529.17 8.47 49.47 436.89 2,699.54 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2555 (75.99 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนบริการอ่ืน 17.30 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตวสัดุก่อสร้างและส่วนท่ีเหลืออยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร)  260.36 

2556 (43.61 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนบริการอ่ืน 36.41 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตวสัดุก่อสร้างและส่วนท่ีเหลืออยูใ่นค่าใชจ่้ายบริหาร)  219.15 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง  สาํนกังาน งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ขายชัว่คราว ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 141.11 269.55 252.41 33.05 110.90 381.67 1,188.69 
ซ้ือ 2.34 85.51 135.53 4.28 124.67 63.74 416.07 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (7.31) (4.84) - - - (12.15) 
โอนเขา้/โอนออก 11.08 166.58 224.06 (0.60) 21.49 (422.61) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 154.53 514.33 607.16 36.73 257.06 22.80 1,592.61 
ซ้ือ 3.53 77.53 121.90 - 44.67 83.03 330.66 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (0.36) - - - (0.36) 
โอนเขา้/โอนออก (1.32) 70.30 13.55 - (265.38) (99.03) (281.88) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 156.74 662.16 742.25 36.73 36.35 6.80 1,641.03 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - 61.87 168.61 22.10 108.56 - 361.14 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 24.09 53.88 4.06 22.84 - 104.87 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (7.31) (4.72) - - - (12.03) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 78.65 217.77 26.16 131.40 - 453.98 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 27.30 79.42 4.59 24.89 - 136.20 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (0.17) - - - (0.17) 
โอนเขา้/โอนออก - (0.39) - - (147.13)  (147.52) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 105.56 297.02 30.75 9.16 - 442.49 

ค่าเผือ่การด้อยค่า        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555        
   31 ธนัวาคม 2555 และ         
   31 ธนัวาคม 2556 1.42 - - - - - 1.42 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 139.69 207.68 83.80 10.95 2.34 381.67 826.13 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 153.11 435.68 389.39 10.57 125.66 22.80 1,137.21 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 155.32 556.60 445.23 5.98 27.19 6.80 1,197.12 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       
2555 (4.46 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนบริการอ่ืน 17.30 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตวสัดุก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นค่าใช้จ่ายบริหาร) 104.87 

2556 (4.62 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนบริการอ่ืน 36.41 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิตวสัดุก่อสร้าง ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นค่าใช้จ่ายบริหาร)  136.20 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่า
เส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 331.64 ล้านบาท และ 265.74 ล้านบาท ตามลาํดบั             
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 181.84 ลา้นบาท และ 147.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนในการก่อสร้างสินทรัพยจ์าํนวน 0.62 
ลา้นบาท อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 5.00 (2555: ไม่มี)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและ
อุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 5.42 ลา้นบาท 
และ 9.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.42 ลา้นบาท และ 9.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีจาํนวน 973.71 ลา้นบาท และ 855.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปจดจาํนองเพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 732.05 ลา้นบาท และ 607.97 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

16. ค่าความนิยม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของค่าความนิยมท่ีบนัทึกในบญัชีคือค่าความนิยม
จากการรวมกิจการ บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ในปี 2552  

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
รวม 

 
ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556:       
ราคาทุน 21.58 195.51 217.09 - 155.86 155.86 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (20.88) (104.23) (125.11) - (78.03) (78.03) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 0.70 91.28 91.98 - 77.83 77.83 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555:       
ราคาทุน 20.28 144.71 164.99 - 117.12 117.12 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (19.62) (91.49) (111.11) - (70.17) (70.17) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 0.66 53.22 53.88 - 46.95 46.95 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 53.88 39.27 46.95 31.21 
ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 49.59 26.10 38.74 20.34 
โอนเขา้ระหวา่งปี 2.51 - - - 
ค่าตดัจาํหน่าย (14.00) (11.41) (7.86) (4.60) 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - (0.08) - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 91.98 53.88 77.83 46.95 
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สัญญาค่าลิขสิทธ์ิของบริษทัฯได้ตดัจาํหน่ายหมดแล้ว แต่มีการต่ออายุค่าลิขสิทธ์ิเป็นรายปี และ   
บริษทัฯมีเจตนาท่ีจะทาํการต่ออายตุ่อไปภายในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์จาํนวนหน่ึงซ่ึง
ตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มูลค่าสุทธิตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 72.14 ลา้นบาท และ 71.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 58.25 ลา้นบาท
และ 58.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

18. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

โครงการ     
ฮาบิโตะ 41.99 - 41.99 - 
อาคารชุดบา้นแสนสิริ 609.98 609.98 - - 
อาคารพาณิชยซ์นัสแควร์ สีลม 192.76 192.76 - - 
รวม 844.73 802.74 41.99 - 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (476.16) (448.70) (0.79) - 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 368.57 354.04 41.20 - 

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าสาํหรับปี 27.46 30.67 0.79 - 

 ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าแสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนบริการโครงการเพื่อเช่า 

19. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร   
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3,550.00 1,828.00 

ตัว๋แลกเงิน   
ราคาตามมูลค่า 2,500.00 2,395.00 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (16.72) (11.26) 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ 2,483.28 2,383.74 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.60 ถึง 4.05 ต่อปี 
และคํ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (2555: ร้อยละ 4.25 
ถึง 4.90 ต่อปี) ตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.15 ถึง 3.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 3.40 ถึง 3.75 ต่อปี) 

20. เจ้าหนีก้ารค้า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,250.62 1,800.05 1,210.46 1,046.08 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 15.20 57.17 
รวม 2,250.62 1,800.05 1,225.66 1,103.25 

21. ตั๋วเงินจ่ายค่าทีด่ิน 

 ตัว๋เงินจ่ายค่าท่ีดินเป็นตัว๋เงินท่ีบริษทัฯออกให้แก่ผูข้ายท่ีดินหลายรายครบกาํหนดชาํระภายในปี 2555 
ไม่มีการคิดดอกเบ้ีย ตัว๋เงินดงักล่าวอาวลัโดยธนาคารแห่งหน่ึง ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดช้าํระหน้ี
ตัว๋เงินจ่ายค่าท่ีดินครบทั้งจาํนวน 

22. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 15,685.02 12,824.04 8,418.40 7,828.26 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง     
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (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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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

                            
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 10,750.23 8,042.31 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งปี 12,787.67 8,312.89 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (10,715.45) (8,526.94) 
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1.59 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 12,824.04 7,828.26 
บวก: กูเ้พิ่มระหวา่งปี 10,941.19 4,983.36 
หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (8,080.21) (4,393.22) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 15,685.02 8,418.40 

 รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจาํแนกตามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

 ยอดคงเหลือของ            
ช่ือบริษทั เงินกูย้มืระยะยาว อตัราดอกเบ้ียตามสญัญา เง่ือนไขการชาํระคืน 

 2556 2555 2556 2555  

 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี  
บริษทั แสนสิริ จาํกดั  
   (มหาชน) 

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

MLR - 2.62% ถึง 
MLR - 1.00% 

 

ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอนและตอ้งชาํระคืนเงินตน้
ทั้งหมดภายในปี 2565 

บริษทั ชนชยั จาํกดั - 19 - MLR - 1.50% ถึง 
MLR - 1.00% 

ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอนและตอ้งชาํระคืนเงินตน้
ทั้งหมดภายในปี 2562 

บริษทั แสนสิริ แลนด ์จาํกดั - 151 - MLR - 2.00% ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอนและตอ้งชาํระคืนเงินตน้
ทั้งหมดภายในปี 2558 
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 ยอดคงเหลือของ            
ช่ือบริษทั เงินกูย้มืระยะยาว อตัราดอกเบ้ียตามสญัญา เง่ือนไขการชาํระคืน 

 2556 2555 2556 2555  

 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี  
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี  
   จาํกดั 

653 560 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ถึง 
MLR - 1.75% 

ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอนและตอ้งชาํระคืนเงินตน้ 

      ทั้งหมดภายในปี 2559 
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั 
 

2,675 1,641 MLR - 2.00% ถึง 
MLR - 1.25% 

MLR - 2.00% ถึง 
MLR - 1.25% 

ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอนและตอ้งชาํระคืนเงินตน้ 

      ทั้งหมดภายในปี 2561 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั 807 14 MLR - 2.00% ถึง 

MLR - 1.25% 
MLR - 1.75% ถึง 

MLR - 1.00% 
ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ

ของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอนและตอ้งชาํระคืนเงินตน้ 

      ทั้งหมดภายในปี 2562 
Sansiri Guernsey (2009) 

Limited 
- 160 - LIBOR + 3.5% ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายใน

ปี 2557 
บริษทั ปภานนั จาํกดั 1,129 1,685 MLR - 2.50% ถึง 

MLR - 1.75% 
MLR - 2.00% ถึง 

MLR - 1.75% 
ตอ้งชาํระคืนเงินตน้เป็นราย       

ไตรมาสและตอ้งชาํระคืนเงินตน้
ในอตัราร้อยละของมูลค่า
อสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการโอน และ
ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมด 

      ภายในปี 2562 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี 
   สเปซ จาํกดั 

118 118 MLR - 2.00% ถึง 
MLR - 1.75% 

MLR - 2.00% ถึง   
MLR - 1.75% 

ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอนและตอ้งชาํระคืนเงินตน้
ทั้งหมดภายในปี 2561 

บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์
จาํกดั   

1,510 648 MLR - 2.00% MLR - 1.75% ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอนและตอ้งชาํระคืนเงินตน้ 

      ทั้งหมดภายในปี 2560 
      

บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 375 - MLR - 2.00% - ตอ้งชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละ
ของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอนและตอ้งชาํระคืนเงินตน้ 

      ทั้งหมดภายในปี 2558 

รวม 15,685 12,824    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงั
ไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 39,824 ลา้นบาท และ 22,308 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
18,313 ลา้นบาท และ 13,030 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ของบริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี สัญญาเงินกูย้ืมส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล การ
เพิ่มทุนและลดทุนเรือนหุ้น การคํ้าประกนัหน้ีสิน การเปล่ียนแปลงกรรมการ และการดาํรงอตัราส่วน
ทางการเงินบางประการ เป็นตน้ 

23. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ยอดคงเหลือตน้ปี 27.41 24.96 18.77 16.78 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2.41 2.43 1.37 1.44 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 0.95 0.95 0.69 0.57 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (5.67) (0.93) (3.95) (0.02) 
ขาดทุนจากการประมาณการ     
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 44.62                    - 29.52                  - 
ยอดคงเหลือปลายปี 69.72 27.41 46.40 18.77 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,408 2,431 1,375 1,442 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 947 951 688 564 
รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 3,355 3,382 2,063 2,006 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน   
ตน้ทุนขาย 956 894 - - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,399 2,488 2,063 2,006 
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ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ี
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มี
จาํนวน 44.62 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 29.52 ลา้นบาท) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.40 4.20 4.40 4.20 
อตัราการข้ึนเงินเดือนใน 
   อนาคต  

 
5.00 - 12.00 

 
5.00 - 12.00 

 
5.00 - 12.00 

 
5.00 - 12.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
  จาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบั 
  ช่วงอาย)ุ 

 
 

5.00 - 15.00 

 
 

8.00 - 20.00 

 
 

5.00 - 15.00 

 
 

8.00 - 20.00 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 ภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 
จาํนวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจาก

ผลของประสบการณ์ 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

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. ประมาณการหนีสิ้น 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัการฟ้องร้อง การรับประกนับา้นและอาคาร
ชุดและเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นสาํหรับปี 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
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 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2555 4.28 80.04 84.32 2.95 38.83 41.78 
เพ่ิมระหวา่งปี - 109.10 109.10 - 85.81 85.81 
จ่ายระหวา่งปี - (87.82) (87.82) - (50.92) (50.92) 
โอนกลบั (0.77) - (0.77) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 2555 3.51 101.32 104.83 2.95 73.72 76.67 
เพ่ิมระหวา่งปี - 95.36 95.36 - 60.34 60.34 
จ่ายระหวา่งปี - (78.17) (78.17) - (58.15) (58.15) 
โอนกลบั (0.56) (23.15) (23.71) - (15.57) (15.57) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2556 2.95 95.36 98.31 2.95 60.34 63.29 

 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคล 
หมู่บา้น 

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคล
หมู่บา้น 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 53.04 28.63 
เพ่ิมระหวา่งปี 19.70 10.41 
จ่ายระหวา่งปี (21.22) (6.57) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 51.52 32.47 
เพ่ิมระหวา่งปี 122.30 78.58 
จ่ายระหวา่งปี (13.36) (11.55) 
โอนกลบั (0.48) (0.16) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 159.98 99.34 
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25. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 2556 2555 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2553 ร้อยละ 4.90 ต่อปี 3 ปี 7 เดือน 20 วนั 30 กนัยายน 2556 - 1,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2553 ร้อยละ 5.60 ต่อปี 7 ปี 24 พฤษภาคม 2560 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2554 ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.40 ต่อปี 5 ปี 21 กรกฎาคม 2559 1,000.00 1,000.00 
 ปีท่ี 4 - 5 ร้อยละ 6.00 ต่อปี     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2554 ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.40 ต่อปี 5 ปี 3 ตุลาคม 2559 1,000.00 1,000.00 
 ปีท่ี 4 - 5 ร้อยละ 6.00 ต่อปี     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2555 ปีท่ี 1 ร้อยละ 4.50 ต่อปี  3 ปี 31 พฤษภาคม 2558 1,000.00 1,000.00 
 ปีท่ี 2 ร้อยละ 5.00 ต่อปี     
 ปีท่ี 3 ร้อยละ 5.50 ต่อปี     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2555 ร้อยละ 4.80 ต่อปี 3 ปี 19 ตุลาคม 2558 1,000.00 1,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2556 ร้อยละ 4.99 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2561 3,000.00 - 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2556 ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี 30 พฤษภาคม 2561 1,000.00 - 
 ปีท่ี 3 - 4 ร้อยละ 5.00 ต่อปี     
 ปีท่ี 5 ร้อยละ 5.30 ต่อปี     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2556 ร้อยละ 4.95 ต่อปี 5 ปี 23 สิงหาคม 2561 2,000.00 - 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2556 ร้อยละ 5.20 ต่อปี 5 ปี 6 เดือน 4 เมษายน 2562 1,000.00 - 
รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า    13,000.00 7,000.00 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (49.12) (30.37) 

หุ้นกู ้- สุทธิ    12,950.88 6,969.63 
หกั: หุ้นกูท่ี้ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   - (998.36) 

หุ้นกูส่้วนท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี   12,950.88 5,971.27 

 ทั้งน้ี ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหน้าท่ี   
บางประการซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของ    
งบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 (2555: 2.5:1) ตลอดอายุของหุ้นกู ้ ทั้งน้ี หน้ีสินให้หมายถึงเงินกูย้ืมท่ีมี
ดอกเบ้ียเท่านั้น 

26. ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหวา่งปี 2556 และ 2555 บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 5 และ 6 (ESOP#5 และ 
ESOP#6) และ SIRI-W1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  จาํนวนหุน้สามญั   วนัที่ตลาดหลกัทรัพย ์
 จาํนวน ท่ีออกเน่ืองจาก  วนัท่ีจดทะเบียนกบั รับเป็นหลกัทรัพย ์

    วนัที่ใชสิ้ทธิ ท่ีใชสิ้ทธิ การใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ กระทรวงพาณิชย ์ จดทะเบียน 
 (หน่วย) (หุน้) (บาท)   

ESOP#5      
31 มกราคม 2555 14,617,359 17,058,452 1.072 1 กุมภาพนัธ์ 2555 6 กุมภาพนัธ์ 2555 
29 กุมภาพนัธ์ 2555 19,088,155 22,275,872 1.072 29 กุมภาพนัธ์ 2555 6 มีนาคม 2555 
30 มีนาคม 2555 6,530,784 7,621,421 1.072 4 เมษายน 2555 11 เมษายน 2555 
30 เมษายน 2555 4,639,689 5,414,516 1.072 2 พฤษภาคม 2555 8 พฤษภาคม 2555 
31 พฤษภาคม 2555 577,101 673,476 1.072 31 พฤษภาคม 2555 6 มิถุนายน 2555 
29 มิถุนายน 2555 2,395,858 2,795,965 1.072 3 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555 
27 กรกฎาคม 2555 556,985 650,000 1.072 31 กรกฎาคม 2555 6 สิงหาคม 2555 
31 สิงหาคม 2555 299,915 350,000 1.072 31 สิงหาคม 2555 5 กนัยายน 2555 
28 กนัยายน 2555 1,028,279 1,200,001 1.072 3 ตุลาคม 2555 8 ตุลาคม 2555 
31 ตุลาคม 2555 1,371,039 1,600,001 1.072 31 ตุลาคม 2555 5 พฤศจิกายน 2555 
30 พฤศจิกายน 2555 728,450 850,101 1.072 30 พฤศจิกายน 2555 7 ธนัวาคม 2555 
28 ธนัวาคม 2555 1,107,070 1,291,950 1.072 3 มกราคม 2556 8 มกราคม 2556 
รวมใช้สิทธิในปี 2555 52,940,684 61,781,755    

31 มกราคม 2556 2,301,548 2,685,904 1.072 1 กุมภาพนัธ์ 2556 6 กุมภาพนัธ์ 2556 
28 กุมภาพนัธ์ 2556 993,793 1,159,755 1.072 1 มีนาคม 2556 6 มีนาคม 2556 
รวมใช้สิทธิในปี 2556 3,295,341 3,845,659    

ESOP#6      
31 มกราคม 2555 24,521,040 28,616,048 1.114 1 กุมภาพนัธ์ 2555 6 กุมภาพนัธ์ 2555 
29 กุมภาพนัธ์ 2555 24,757,684 28,892,214 1.114 29 กุมภาพนัธ์ 2555 6 มีนาคม 2555 
30 มีนาคม 2555 12,756,336 14,886,639 1.114 4 เมษายน 2555 11 เมษายน 2555 
30 เมษายน 2555 18,851,664 21,999,887 1.114 2 พฤษภาคม 2555 8 พฤษภาคม 2555 
31 พฤษภาคม 2555 9,517,000 11,106,336 1.114 31 พฤษภาคม 2555 6 มิถุนายน 2555 
29 มิถุนายน 2555 16,908,082 19,731,728 1.114 3 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555 
27 กรกฎาคม 2555 8,818,562 10,291,260 1.114 31 กรกฎาคม 2555 6 สิงหาคม 2555 
31 สิงหาคม 2555 3,535,065 4,125,420 1.114 31 สิงหาคม 2555 5 กนัยายน 2555 
28 กนัยายน 2555 13,442,497 15,687,391 1.114 3 ตุลาคม 2555 8 ตุลาคม 2555 
31 ตุลาคม 2555 5,559,887 6,488,386 1.114 31 ตุลาคม 2555 5 พฤศจิกายน 2555 
30 พฤศจิกายน 2555 6,708,295 7,828,579 1.114 30 พฤศจิกายน 2555 7 ธนัวาคม 2555 
28 ธนัวาคม 2555 935,690 1,091,950 1.114 3 มกราคม 2556 8 มกราคม 2556 
รวมใช้สิทธิในปี 2555 146,311,802 170,745,838    

31 มกราคม 2556 11,492,382 13,411,607 1.114 1 กุมภาพนัธ์ 2556 6 กุมภาพนัธ์ 2556 
28 กุมภาพนัธ์ 2556 16,132,406 18,826,515 1.114 1 มีนาคม 2556 6 มีนาคม 2556 
29 มีนาคม 2556 11,106,899 12,961,751 1.114 2 เมษายน 2556 5 เมษายน 2556 
30 เมษายน 2556 1,510,000 1,762,170 1.114 2 พฤษภาคม 2556 8 พฤษภาคม 2556 
31 พฤษภาคม 2556 4,628,450 5,401,400 1.114 3 มิถุนายน 2556 6 มิถุนายน 2556 
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  จาํนวนหุน้สามญั   วนัที่ตลาดหลกัทรัพย ์
 จาํนวน ท่ีออกเน่ืองจาก  วนัท่ีจดทะเบียนกบั รับเป็นหลกัทรัพย ์

    วนัที่ใชสิ้ทธิ ท่ีใชสิ้ทธิ การใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ กระทรวงพาณิชย ์ จดทะเบียน 
 (หน่วย) (หุน้) (บาท)   
28 มิถุนายน 2556 1,370,000 1,598,790 1.114 1 กรกฎาคม 2556 5 กรกฎาคม 2556 
31 กรกฎาคม 2556 200,000 233,400 1.114 31 กรกฎาคม 2556 5 สิงหาคม 2556 
30 กนัยายน 2556 171,380 200,000 1.114 2 ตุลาคม 2556 7 ตุลาคม 2556 
27 ธนัวาคม 2556 630,000 735,210 1.114 3 มกราคม 2557 8 มกราคม 2557 
รวมใช้สิทธิในปี 2556 47,241,517 55,130,843    

SIRI-W1      
30 มีนาคม 2555 9,038,848 10,548,333 1.114 4 เมษายน 2555 11 เมษายน 2555 
29 มิถุนายน 2555 10,207,500 11,912,152 1.114 3 กรกฎาคม 2555 6 กรกฎาคม 2555 
28 กนัยายน 2555 494,131,340 576,651,269 1.114 3 ตุลาคม 2555 8 ตุลาคม 2555 
28 ธนัวาคม 2555 397,163,206 463,489,455 1.114 3 มกราคม 2556 8 มกราคม 2556 
รวมใช้สิทธิในปี 2555 910,540,894 1,062,601,209    

29 มีนาคม 2556 601,330,208 701,752,333 1.114 2 เมษายน 2556 5 เมษายน 2556 
28 มิถุนายน 2556 362,572,764 423,122,401 1.114 1 กรกฎาคม 2556 5 กรกฎาคม 2556 
30 กนัยายน 2556 1,768,060 2,063,325 1.114 2 ตุลาคม 2556 7 ตุลาคม 2556 
27 ธนัวาคม 2556 24,210,000 28,253,070 1.114 3 มกราคม 2557 8 มกราคม 2557 
รวมใช้สิทธิในปี 2556 989,881,032 1,155,191,129    

การเพิ่มทุนเน่ืองจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ ทาํให้ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระ
แลว้ของบริษทัฯเพิ่มข้ึนดงัน้ี 

รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญั 

 
จาํนวนหุน้ 

ราคาตาม
มลูค่า ทุนจดทะเบียน 

 

 (หุน้) (บาท) (บาท)  
หุน้สามญัจดทะเบียน     
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 10,879,990,328 1.07 11,641,589,651  
ลดทุนระหวา่งปี(1)  (19,220) 1.07 (20,565)  

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 10,879,971,108 1.07 11,641,569,086  

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 10,879,971,108 1.07 11,641,569,086  
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จาํนวนหุน้ 

ราคาตาม
มลูค่า ทุนชาํระแลว้ 

ส่วนเกินมลูค่า
หุน้สามญั 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 
หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้     
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 7,053,228,452 1.07 7,546,954,444 550,246,830 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 829,255,447 1.07 887,303,328 33,946,670 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 7,882,483,899 1.07 8,434,257,772 584,193,500 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,651,052,706 1.07 1,766,626,395 72,430,539 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 9,533,536,605 1.07 10,200,884,167 656,624,039 

  (1)ลดทุนจดทะเบียนระหวา่งปี 2555 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯโดยให้ลดทุนลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 11,641,589,650.96  บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่  11,641,569,085.56  บาท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่ายจาํนวน 
19,220 หุ้น ซ่ึงสํารองไวเ้พื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลซ่ึงเหลือจากการจดัสรร ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ด
ทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555 

เงินรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 32,292,944 บาท 
แสดงเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น เน่ืองจากบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2557 

27. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี    
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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28. ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ/ก าไรต่อหุ้น 

28.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2556 ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 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 าไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปี     
กบัจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า    
ปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออก
หุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไรสาํหรับปี ถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
 กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,929,666 2,938,482 9,147,338 7,373,334 0.21 0.40 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP#5 - - 18,190 22,867   
 ESOP#6 - - 51,535 92,371   
 SIRI-W1 - - 1,057,184 1,665,594   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ       
  ซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,929,666 2,938,482 10,274,247 9,154,166 0.19 0.32 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไรสาํหรับปี ถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
 กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,883,834 3,470,618 9,147,338 7,373,334 0.20 0.47 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP#5 - - 18,190 22,867   
 ESOP#6 - - 51,535 92,371   
 SIRI-W1 - - 1,057,184 1,665,594   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ       
  ซ้ือหุ้นสามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,883,834 3,470,618 10,274,247 9,154,166 0.18 0.38 

29. รายได้บริการอื่นและต้นทุนบริการอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556 2555  2556 2555 
รายไดบ้ริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกิจการเมดิคลัสปา 48.69 75.19 - - 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 14.28 19.19 14.28 19.19 
รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 183.52 142.04 - - 
รวม 246.49 236.42 14.28 19.19 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกิจการเมดิคลัสปา 31.15 44.19 - - 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 12.79 12.21 21.30 20.15 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 248.64 189.45 - - 
รวม 292.58 245.85 21.30 20.15 
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30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556 2555  2556 2555 

ซ้ือท่ีดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 29,905.20 26,877.27 14,485.30 15,396.31 
การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงการพฒันา     
 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (18,533.61) (8,630.23) (11,777.34) (2,016.98) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์น

ของพนกังาน 1,288.80 1,489.88 1,083.56 1,157.57 
ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 20.44 21.84 0.39 - 
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 219.15 260.36 136.20 104.87 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14.00 11.41 7.86 4.60 
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 27.46 30.67 0.79 - 
สาํรองการรับประกนับา้นและอาคารชุด 95.36 109.10 60.34 85.81 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 78.70 59.05 73.07 46.22 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์อุทกภยั                     - 12.52 - 5.92 

31. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 607,651 874,290 317,429 593,878 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน     
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (223,708) 69,606 15,838 51,828 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินได ้ - 10,441 - 7,130 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 383,943 954,337 333,267 652,836 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 8,923 - 5,903 - 

 8,923 - 5,903 - 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ี
ใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,313,017 3,893,121 2,217,100 4,123,454 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 462,603 895,418 443,420 948,394 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลง

อตัราภาษี - 10,441 - 7,130 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 32) (2,493) (20,844) (2,493) (14,604) 
รายไดสุ้ทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี (3,965) - (121,876) (306,302) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 29,455 123,792 14,216 11,166 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม (101,052) (54,470) - - 
อ่ืน ๆ (605) - - 7,052 

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

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 383,943 954,337 333,267 652,836 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี       

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 3,222 2,887 2,978 216 136 150 
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 505,117 262,877 318,874 157,357 166,472 232,655 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 19,663 20,967 16,864 12,659 15,335 8,356 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,943 5,482 4,991 9,280 3,754 3,357 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้จากลูกคา้ 18,809 18,111 22,928 - - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 70,328 84,377 107,975 - - - 

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

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู ้       
   รอตดัจ่าย 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 

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

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ได้
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว
สําหรับปี 2555 - 2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการ
คาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  
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32. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  สําหรับการ
ประกอบกิจการท่ีอยู่อาศยัสําหรับผูมี้รายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ซ่ึงประกอบด้วย โครงการ
อาคารชุดพกัอาศยั 1 โครงการและโครงการจดัสรรท่ีดินขายพร้อมบา้น 1 โครงการ โดยโครงการ
อาคารชุดพกัอาศยัจะตอ้งมีขนาดพื้นท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยู่อาศยัไม่ตํ่ากวา่ 28 ตารางเมตรและมี
มูลค่าซ้ือขายตามสัญญาไม่เกิน 1 ลา้นบาท (รวมค่าท่ีดิน) ส่วนโครงการจดัสรรท่ีดินขายพร้อมบา้น
จะตอ้งมีขนาดพื้นท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยูอ่าศยั   ไม่ตํ่ากวา่ 70 ตารางเมตรและมีมูลค่าซ้ือขายตาม
สัญญาไม่เกิน 1.2 ลา้นบาท (รวมค่าท่ีดิน) 

สิทธิพิเศษท่ีสําคญัไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  

 ทั้งน้ี บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

33. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 12 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ี
บริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังาน
นั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหวา่งปี 2556 และ 2555 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 71.91 ลา้นบาท และ 59.56 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 48.62 ลา้นบาท และ 38.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

34. เงินปันผล 

(หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผล
ประกาศจ่าย 

เงินปันผล 
ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจากกาํไรสุทธิ
ของปี 2555 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 30 เมษายน 2556 

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

เงินปันผลจากกาํไรสุทธิ
ของปี 2554 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 20 เมษายน 2555 

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

 (1) เงินปันผลจ่ายจริงจาํนวน 1,425,172,513 บาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้จาํนวนหน่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
(2) เงินปันผลจ่ายจริงจาํนวน 1,000,986,466 บาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้จาํนวนหน่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

35.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาโครงการ สัญญาจา้ง
ตกแต่ง สัญญาจา้งบริการให้คาํปรึกษาและสัญญาจา้งพฒันาและติดตั้งระบบเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 20,549.71 ลา้นบาท และ 12,345.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
8,825.60 ลา้นบาท และ 6,094.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 ข) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ห้องชุดและเคร่ืองจกัร
เป็นจาํนวนเงิน 4,509.16 ลา้นบาท และ 3,376.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
1,421.38 ลา้นบาท และ 1,744.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

35.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับการเช่า 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 4 ปี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ภายใน 1 ปี 4.80 17.16 0.63 1.80 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 26.50 7.29 22.05 0.42 
รวม 31.30 24.45 22.68 2.22 

 ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของโครงการเป็นจํานวนประมาณ 72.08 ล้านบาทและ 70.98 ล้านบาท 
ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 32.04 ลา้นบาทและ 38.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ        
จาํยอมรวมจาํนวนประมาณ 19 ไร่และ 12 ไร่ ตามลาํดบั ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีถือภาระจาํยอม
ดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 
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 ง) สัญญาเช่าระยะยาวท่ีมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

• บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินบริเวณซอยสุขุมวิท 77 เพื่อใช้ใน
การปลูกสร้างศูนยก์ารคา้ชุมชนในนาม ฮาบิโตะ โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2586 มีมูลค่าการเช่ารวม 42.11 
ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็น 3 งวด งวดแรกเป็นจาํนวนเงิน 21.05 ลา้นบาทไดช้าํระไป
แลว้ในเดือนสิงหาคม 2556 ส่วนท่ีเหลืออีกสองงวดไดแ้บ่งชาํระงวดละ 10.53 ลา้นบาท 
โดยงวดท่ีสองจะชาํระเม่ือระยะเวลาการเช่าครบ 10 ปี และงวดท่ีสามเม่ือระยะเวลาการ
เช่าครบ 20 ปี 

• บริษัท ชนชัย จาํกัด ได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกับสํานักงานพระคลังข้างท่ีเพื่อใช้ในการ      
ปลูกสร้างอาคารชุดเพื่อให้เช่าโครงการบา้นแสนสิริ โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี 
นบัตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่ารวม 117.70 ลา้น
บาท ชาํระคร้ังแรกจาํนวน 30 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือชาํระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 
30 ปีตามท่ีระบุในสัญญา 

• บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จาํกัด ได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกับสํานักงานทรัพย์สิน       
ส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า โดยสัญญามีกําหนด
ระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88.04 ลา้น
บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าเช่าทั้งจาํนวนครบถว้นในเดือนกรกฎาคม 2547 

35.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและ
บริษทัย่อยคงเหลืออยู่จาํนวน 2,121.91 ลา้นบาท และ 1,358.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
ภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือ
คํ้าประกนัการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค คํ้าประกนัการจดัทาํสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือ
การปรับปรุงท่ีดิน และคํ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,356.47 ลา้นบาท และ 
905.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 



51 

 

 

35.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีคดีความหลายคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการถูก
กล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและคดีละเมิด ซ่ึงถูกเรียกร้องให้ชาํระค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 280.27 ลา้นบาท และ 60.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 241.14 ลา้นบาท 
และ 31.03 ล้านบาท ตามลําดับ) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี 
ทนายความบริษทัฯและฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดี 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินเพิ่มเติมจากจาํนวนท่ีไดบ้นัทึกไปแล้ว 
(หมายเหตุ 24)  

35.5 ภาระผูกพนัอืน่ 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการบริจาคเงินให้แก่องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations International Children's Emergency Fund: UNICEF) จาํนวน                            
ไม่ตํ่ากวา่ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 ทั้งน้ีเป็นไปตาม
บนัทึกความเขา้ใจระหวา่งบริษทัฯและองคก์ารยนิูเซฟซ่ึงลงนามเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 อยา่งไร      
ก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯสําหรับปี 2557 ไดพ้ิจารณาอนุมติัการต่ออายุขอ้ตกลงดงักล่าว
ออกไปอีกหน่ึงคราว เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 

36. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นส่วนงานท่ีดาํเนินธุรกิจจดัสรรท่ีดินขายพร้อมบา้น โครงการ

อาคารชุดพกัอาศยั โครงการอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าและโครงการอาคารสาํนกังานให้เช่า 

 ส่วนงานธุรกิจบริหารอาคารและนายหน้าซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนงานท่ีดําเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการใหบ้ริการรับบริหารอาคารและเป็นนายหนา้ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์

 ส่วนงานธุรกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม เมดิคลัสปาและโรงเรียน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 
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ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2556 

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหารอาคาร
และนายหนา้ซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืนๆ 
รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  27,850.22 500.15 246.49 28,596.86 - 28,596.86 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 512.71 353.08 - 865.79 (865.79) - 
ดอกเบ้ียรับ 448.16 14.24 6.30 468.70 (447.99) 20.71 
ดอกเบ้ียจ่าย (668.19) (3.37) (40.37) (711.93) 95.82 (616.11) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย (127.47) 
 

(14.09) 
 

(0.24) 
 

(141.80) 1.39 (140.41) 
โอนกลบัขาดทุนจากการ

ลดลงของมูลค่า  
   

  
   โครงการ 17.65 - - - - 17.65 
       
ก าไรของส่วนงาน 6,866.21 510.74 (80.40) 7,296.55 (1,216.57) 6,079.98 
รายไดอ่ื้น      369.17 
ค่าชจ่้ายส่วนกลาง      (4,136.14) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (383.94) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี      1,929.07 

       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 58,486.38 194.95 1,358.56 60,039.89 - 60,039.89 
การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์     

ไม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวม
เคร่ืองมือทางการเงินและ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั
บญัชี 1,510.62 15.15 445.42 1,971.19 - 1,971.19 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2555 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหารอาคาร
และนายหนา้ซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืนๆ 
รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  29,111.19 473.19 236.42 29,820.80 - 29,820.80 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 219.67 316.04 18.33 554.04 (554.04) - 
ดอกเบ้ียรับ 677.84 22.72 5.48 706.04 (674.52) 31.53 
ดอกเบ้ียจ่าย (380.35) (5.48) (42.29) (428.12) 100.36 (327.76) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย (136.30) 
 

(14.67) 
 

(0.56) 
 

(151.53) (14.33) (165.86) 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลง

ของมูลค่า  
   

  
   โครงการ 70.26 - - - - 70.26 
       
ก าไรของส่วนงาน 8,073.40 494.22 (28.47) 8,539.15 (1,142.52) 7,396.63 
รายไดอ่ื้น      234.45 
ค่าชจ่้ายส่วนกลาง      (3,737.96) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (954.34) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี      2,938.78 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 45,344.65 232.33 917.93 46,494.91 - 46,494.91 
การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์      

ไม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวม
เคร่ืองมือทางการเงินและ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั
บญัชี 1,331.65 5.96 72.43 1,410.04 - 1,410.04 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  2556  2555 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     

ประเทศไทย 28,225  29,821 

ประเทศอ่ืน 372  - 

รวม 28,597  29,821 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี) 

   

ประเทศไทย 6,183  4,775 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
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ในปี 2556 และ 2555 บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 

37. เคร่ืองมือทางการเงิน 

37.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี        
ฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเงินกูย้ืม 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และเงินให้กู้ยืม         
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการ
ให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่น
งบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ืม
ระยะสั้ น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วน
ใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด
ในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน    ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี เม่ือทวงถาม ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

        ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
- รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด) - - - - 1,921.48 193.58 2,115.06 1.50 - 3.10 
- เงินลงทุนชัว่คราว 36.14 - - - - - 36.14 1.60 - 2.85 
- ลูกหน้ีการคา้ - - - - - 44.52 44.52 - 
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 6.66 - - - - - 6.66 1.45 - 2.00 
 42.80 - - - 1,921.48 238.10 2,202.38  
หน้ีสินทางการเงิน         
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 3,550.00 - - - - - 3,550.00 3.60 - 4.05 
-  ตัว๋แลกเงิน 2,483.28 - - - - - 2,483.28 3.15 - 3.25 
- เจา้หน้ีการคา้ - - - - - 2,250.62 2,250.62 - 
- เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 15,685.02 - 15,685.02 หมายเหตุ 22 
- หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - 12,950.88 - - - - 12,950.88 หมายเหตุ 25 
 6,033.28 12,950.88 - - 15,685.02 2,250.62 36,919.80  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน    ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี เม่ือทวงถาม ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

        ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
- รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด) 30.14 - - - 2,883.63 490.64 3,404.41 1.50 - 3.30 
- เงินลงทุนชัว่คราว 51.08 - - - - - 51.08 1.88 - 3.00 
- ลูกหน้ีการคา้ - - - - - 41.19 41.19 - 
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 8.93 - - - - - 8.93 1.88 - 3.00 
 90.15 - - - 2,883.63 531.83 3,505.61  
หน้ีสินทางการเงิน         
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 1,828.00 - - - - - 1,828.00 4.25 - 4.90 
- เจา้หน้ีการคา้ - - - - - 1,800.05 1,800.05 - 
-  ตัว๋แลกเงิน 2,383.74 - - - - - 2,383.74 3.40 - 3.75 
- เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 12,824.04 - 12,824.04 หมายเหตุ 22 
- หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 998.36 5,971.27 - - - - 6,969.63 หมายเหตุ 25 
 5,210.10 5,971.27 - - 12,824.04 1,800.05 25,805.46  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน    ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี เม่ือทวงถาม ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

        ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
- รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด) - - - - 853.34 120.58 973.92 1.50 - 3.10 
- ลูกหน้ีการคา้ - - - - - 415.59 415.59 - 
- เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 14,979.33 - - 14,979.33 3.00 - 3.55 
 - - - 14,979.33 853.34 536.17 16,368.84  
หน้ีสินทางการเงิน         
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 3,550.00 - - - - - 3,550.00 3.60 - 4.05 
- เจา้หน้ีการคา้ - - - - - 1,225.66 1,225.66 - 
-  ตัว๋แลกเงิน 2,483.28 - - - - - 2,483.28 3.15 - 3.25 
- เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 8,418.40 - 8,418.40 หมายเหตุ 22 
- หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั - 12,950.88 - - - - 12,950.88 หมายเหตุ 25 
 6,033.28 12,950.88 - - 8,418.40 1,225.66 28,628.22  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน    ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี เม่ือทวงถาม ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

        ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
- รายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมเงินสด) 2.03 - - - 1,916.71 492.22 2,410.96 1.50 - 3.30 
- เงินลงทุนชัว่คราว 1.86 - - - - - 1.86 1.88 - 3.00 
- ลูกหน้ีการคา้ - - - - - 127.37 127.37 - 
- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 0.77 - - - - - 0.77 1.88 - 3.00 
- เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 8,623.02 - - 8,623.02 3.00 - 3.55 
 4.66 - - 8,623.02 1,916.71 619.59 11,163.98  
หน้ีสินทางการเงิน         
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 1,828.00 - - - - - 1,828.00 4.25 - 4.90 
- เจา้หน้ีการคา้ - - - - - 1,103.25 1,103.25 - 
-  ตัว๋แลกเงิน 2,383.74 - - - - - 2,383.74 3.40 - 3.75 
- เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 7,828.26 - 7,828.26 หมายเหตุ 22 
- หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 998.36 5,971.27 - - - - 6,969.63 หมายเหตุ 25 
 5,210.10 5,971.27 - - 7,828.26 1,103.25 20,112.88  

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจากการการให้กูย้ืมหรือกูย้ืมเงิน
เป็นเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีจาํนวนไม่เป็น
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สาระสาํคญัและถึงกาํหนดชาํระในเวลาอนัสั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อ
บริหารความเส่ียงดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีเงินกูย้มืจากธนาคารในสกุลต่างประเทศ (2555: 
3.25 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง
จาํนวน 4.47 ลา้นและ 5.76 ลา้น ตามลาํดบั) (อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 53.58 บาทต่อ 1 ปอนดแ์ละ 49.70 
บาทต่อ 1 ปอนด ์ตามลาํดบั) 

37.2 มูลค่ายุติธรรม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่าตามราคาตลาดหรือคาํนวณตามหลกัเกณฑ์การประเมินมูล
ค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป หากกรณีไม่มีราคาตลาด 

ค) หุ้นกูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 

ง) เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
 2556 2555 2556 2555 
หน้ีสินทางการเงิน     
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั 12,950.88 6,969.63 11,877.96 6,976.23 

38. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัฯในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
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 บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้
สอดคล้องกับเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารและการออกหุ้นกู้ ซ่ึงต้องรักษาระดับของ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนน้ีให้ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 (2555: 2.5 ต่อ 1) ทั้งน้ี หน้ีสินให้หมายถึงเงินกูย้ืมท่ีมี
ดอกเบ้ียเท่านั้น 

 ทุนของบริษทัฯเพื่อใชใ้นการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ย หุ้นสามญัและกาํไร
สะสมหกัดว้ยสาํรองกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงสุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.03:1.00 (2555: 1.58:1.00) 
และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.66:1.00 (2555: 1.29:1.00) 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯไม่ได้เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์
นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจดัการทุน 

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

39.1 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้น
กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท หรือเงินตราต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทซ่ึงชนิดของ
หุ้นกูอ้าจเป็นหุ้นกูไ้ดทุ้กประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละคราว และมีอายุไม่เกิน 10 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ีออกหุ้นกูใ้นแต่ละคราว ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯจะเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมติั 

39.2 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจาํปีสําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัรา    
หุน้ละ 0.10 บาท (10 สตางค)์ 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 


