
 
บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2556 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และ           
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสนสิริ 
จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการน า
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่
อยา่งใด



2 
 

เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 
2556 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
ของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสนสิริ จ ากดั 
(มหาชน) (ก่อนปรับปรุงใหม่) สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้
เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล ในสาระส าคญัตามรายงานลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 

โสภณ  เพิม่ศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2556 



บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่ แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,510,787        3,408,457           2,863,358           835,236                2,413,317                1,707,872              
เงินลงทุนชัว่คราว 38,328             51,083                104,899              1,934                    1,862                       101,947                 
ลูกหน้ีการคา้ 5 48,369             41,193                47,548                484,538                127,370                   7,681                     
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 54,533             64,738                26,059                55,305                  75,802                     40,318                   
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 3 -                       -                          -                          4,345,720             2,171,050                2,050,000              
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 6 44,164,842      34,266,530         25,616,044         24,114,900           21,538,428              19,521,447            
เงินจ่ายล่วงหน้าผูรั้บเหมาก่อสร้าง 3,681,613        1,618,085           1,435,265           1,438,142             641,834                   911,588                 
เงินมดัจ าคา่ท่ีดินและซ้ือสินทรัพย์ 1,472,184        1,410,136           2,076,016           939,684                805,891                   1,761,805              
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 152,361           213,197              124,137              423,644                659,391                   88,463                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 51,123,017      41,073,419         32,293,326         32,639,103           28,434,945              26,191,121            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 4 7,433               8,930                  50,643                773                       773                          6,773                     
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 -                       -                          -                          9,482,733             6,451,975                2,279,597              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                       -                          -                          907,527                907,527                   960,077                 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 330                  330                     330                     330                       330                          330                        
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 593,273           636,340              676,667              -                            -                               -                            
ท่ีดินรอการพฒันา 9 1,409,705        1,375,075           700,982              1,056,264             1,056,035                382,035                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,536,623        2,356,102           1,880,794           1,094,434             1,137,205                826,134                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 490,588           352,797              404,954              142,292                140,478                   150,889                 

คา่ความนิยม 141,253           141,254              141,254              -                            -                               -                            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 11 82,708             53,885                39,271                73,176                  46,950                     31,209                   
สิทธิการเช่า 12 376,020           354,038              384,710              41,928                  -                               -                            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 132,523           106,915              69,702                96,181                  109,742                   122,612                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,770,456        5,385,666           4,349,307           12,895,638           9,851,015                4,759,656              

รวมสินทรัพย์ 56,893,473      46,459,085         36,642,633         45,534,741           38,285,960              30,950,777            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่ แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 13 4,310,000        1,828,000           1,246,600           4,190,000             1,828,000                1,246,600              

ตัว๋แลกเงิน 13 2,481,135        2,383,744           596,429              2,481,135             2,383,744                596,429                 

เจา้หน้ีการคา้ 2,062,364        1,800,049           974,677              1,071,191             1,103,250                738,400                 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 14 6,412,456        6,376,359           6,448,177           2,993,379             4,068,579                5,353,465              

ตัว๋เงินจ่ายระยะสั้นคา่ท่ีดิน -                       -                          787,600              -                            -                               787,600                 

หุน้กูช้นิดไมมี่ประกนั - ครบก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 15 -                       998,356              998,487              -                            998,356                   998,487                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 46,960             445,585              381,390              24,794                  326,216                   178,180                 

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 17 104,564           104,835              84,322                77,803                  76,675                     41,782                   

คา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้เป็นรายได ้ 6 2,824,050        2,027,788           1,962,801           1,248,247             1,428,130                1,711,533              

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

   รายไดรั้บล่วงหน้าจากลูกคา้ 28,911             63,989                68,590                233                       205                          1,142                     

   เงินประกนัการก่อสร้าง 499,319           371,310              290,259              254,386                225,286                   203,924                 

   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 385,453           853,855              538,464              289,495                669,940                   425,021                 

   ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 377,378           672,622              383,604              278,142                550,854                   184,673                 

   อ่ืน ๆ 219,939           246,553              106,892              154,963                160,766                   54,583                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 19,752,529      18,173,045         14,868,292         13,063,768           13,820,001              12,521,819            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 523,411           558,099              599,996              -                            -                               -                            

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                       -                          -                          4,957                    -                               -                            

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 14 8,496,793        6,447,685           4,302,054           4,619,368             3,759,680                2,688,846              

หุน้กูช้นิดไมมี่ประกนั 15 11,950,851      5,971,269           4,971,832           11,950,851           5,971,269                4,971,832              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 28,214             27,411                24,957                20,320                  18,772                     16,784                   

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 17 141,688           51,524                53,037                81,122                  32,465                     28,630                   

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 30,776             41,308                39,784                13,979                  17,753                     15,204                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 21,171,733      13,097,296         9,991,660           16,690,597           9,799,939                7,721,296              

รวมหนีสิ้น 40,924,262      31,270,341         24,859,952         29,754,365           23,619,940              20,243,115            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่ แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

   ทุนจดทะเบียน

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

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

            มลูคา่หุน้ละ 1.07 บาท)

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

           มลูคา่หุน้ละ 1.07 บาท) 11,641,569      11,641,569         11,641,590         11,641,569           11,641,569              11,641,590            

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุน้สามญั 9,531,273,280 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.07 บาท

         (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 7,882,483,899 หุน้ 10,198,462      8,434,258           7,546,954           10,198,462           8,434,258                7,546,954              

            มลูคา่หุน้ละ 1.07 บาท)

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

           มลูคา่หุน้ละ 1.07 บาท)

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 656,524           584,193              550,247              656,524                584,193                   550,247                 

เงินรับล่วงหน้าคา่หุน้ 2,521               518,929              -                          2,521                    518,929                   -                            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 677,553           677,553              501,074              677,553                677,553                   501,074                 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,438,624        4,991,014           3,202,108           4,245,316             4,451,087                2,109,387              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,742)              (17,983)               (18,180)               -                            -                               -                            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,968,942      15,187,964         11,782,203         15,780,376           14,666,020              10,707,662            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 269                  780                     478                     -                            -                               -                            

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 15,969,211      15,188,744         11,782,681         15,780,376           14,666,020              10,707,662            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 56,893,473      46,459,085         36,642,633         45,534,741           38,285,960              30,950,777            

0 0 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายโครงการ 6,825,735           4,971,763           3,857,155           3,573,371           
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง -                          -                          98,531                28,336                
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า 28,394                55,415                334                     -                          
รายไดค้่าบริการธุรกิจ 128,567              113,170              9,123                  11,703                
รายไดค้่าบริการอ่ืน 20 59,123                68,369                215                     3,980                  
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 1,205                  603                     113,143              43,434                
   เงินปันผลรับ -                          -                          63,000                318,000              
   อ่ืน ๆ 93,134                70,834                49,389                56,866                

รวมรายได้ 7,136,158           5,280,154           4,190,890           4,035,690           

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขายโครงการ 4,641,452           3,246,213           2,633,485           2,365,004           
ตน้ทุนขายวสัดุก่อสร้าง -                          -                          57,395                47,149                
ตน้ทุนบริการโครงการเพ่ือเช่า 18,083                17,089                -                          -                          
ตน้ทุนบริการธุรกิจ 88,124                74,503                4,834                  2,609                  
ตน้ทุนบริการอ่ืน 20 64,783                68,684                4,198                  4,847                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 978,965              581,558              519,121              415,450              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 634,675              755,128              481,139              493,706              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   โอนกลบัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าตน้ทุนโครงการ
      พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 1,952                  (17,255)               -                          -                          

รวมค่าใช้จ่าย 6,428,034           4,725,920           3,700,172           3,328,765           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 708,124              554,234              490,718              706,925              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (180,851)             (66,727)               (143,028)             (44,215)               

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 527,273              487,507              347,690              662,710              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (89,473)               (98,673)               (54,617)               (53,330)               

ก าไรส าหรับงวด 437,800              388,834              293,073              609,380              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 18,681                18,467                -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด 18,681                18,467                -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 456,481              407,301              293,073              609,380              

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 438,289              388,800              293,073              609,380              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (489)                    34                       

437,800              388,834              

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 456,970              407,267              293,073              609,380              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (489)                    34                       

456,481              407,301              

ก าไรต่อหุ้น 19 (หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.046 0.053 0.031 0.084

ก าไรต่อหุน้ปรับลด

   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.043 0.042 0.028 0.066

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายโครงการ 19,072,901         15,131,311         12,758,040         9,706,495           
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง -                          -                          385,314              56,719                
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า 102,802              130,922              985                     -                          
รายไดค้่าบริการธุรกิจ 372,445              352,913              27,139                34,493                
รายไดค้่าบริการอ่ืน 20 176,087              180,053              11,505                14,357                
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 12,670                18,045                309,938              109,868              
   เงินปันผลรับ 20                       -                          319,280              645,000              
   อ่ืน ๆ 283,112              200,053              169,604              148,294              

รวมรายได้ 20,020,037         16,013,297         13,981,805         10,715,226         

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขายโครงการ 12,936,301         9,979,536           8,793,741           6,315,939           
ตน้ทุนขายวสัดุก่อสร้าง -                          -                          275,713              99,368                
ตน้ทุนบริการโครงการเพ่ือเช่า 52,867                54,706                -                          -                          
ตน้ทุนบริการธุรกิจ 249,824              228,998              13,564                8,856                  
ตน้ทุนบริการอ่ืน 20 190,641              165,542              15,507                15,091                
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,993,174           1,772,297           1,728,433           1,293,056           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,102,528           2,047,439           1,333,080           1,414,756           
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   โอนกลบัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าตน้ทุนโครงการ
      พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (13,437)               (17,255)               -                          -                          
   โอนกลบัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าท่ีดินรอการพฒันา (34,383)               -                          -                          -                          
   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (6,245)                 

รวมค่าใช้จ่าย 18,477,515         14,231,263         12,160,038         9,140,821           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,542,522           1,782,034           1,821,767           1,574,405           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (436,693)             (219,265)             (365,481)             (152,183)             

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,105,829           1,562,769           1,456,286           1,422,222           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (233,558)             (336,579)             (236,885)             (213,593)             

ก าไรส าหรับงวด 872,271              1,226,190           1,219,401           1,208,629           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 13,241                6,010                  -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด 13,241                6,010                  -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 885,512              1,232,200           1,219,401           1,208,629           

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 872,782              1,225,931           1,219,401           1,208,629           

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (511)                    259                     

872,271              1,226,190           

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 886,023              1,231,941           1,219,401           1,208,629           

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (511)                    259                     

885,512              1,232,200           

(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้น 19

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.097 0.170 0.135 0.168

ก าไรต่อหุน้ปรับลด

   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.085 0.138 0.118 0.136

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของผูมี้
ผลต่างจากการแปลงค่า รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหน้า จดัสรรแลว้ - งบการเงินท่ีเป็น ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม รวมส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั ค่าหุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
   - ตามที่เคยรายงานไว้ 7,546,954                550,247                   -                               501,074                   2,797,154                (18,180)                    11,377,249              478                          11,377,727              
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
   การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                               -                               -                               -                               404,954                   -                               404,954                   -                               404,954                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
   - หลังการปรับปรุง 7,546,954                550,247                   -                               501,074                   3,202,108                (18,180)                    11,782,203              478                          11,782,681              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                               -                               -                               -                               (1,000,986)               -                               (1,000,986)               -                               (1,000,986)               
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 234,277                   7,246                       661,152                   -                               -                               -                               902,675                   -                               902,675                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
   (ปรับปรุงใหม่) -                               -                               -                               -                               1,225,931                6,010                       1,231,941                259                          1,232,200                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

   - หลังการปรับปรุง 7,781,231                557,493                   661,152                   501,074                   3,427,053                (12,170)                    12,915,833              737                          12,916,570              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
   - ตามที่เคยรายงานไว้ 8,434,258                584,193                   518,929                   677,553                   4,638,217                (17,983)                    14,835,167              780                          14,835,947              
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
   การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                               -                               -                               -                               352,797                   -                               352,797                   -                               352,797                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
   - หลังการปรับปรุง 8,434,258                584,193                   518,929                   677,553                   4,991,014                (17,983)                    15,187,964              780                          15,188,744              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                               -                               -                               -                               (1,425,172)               -                               (1,425,172)               -                               (1,425,172)               
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 18) 1,764,204                72,331                     (516,408)                  -                               -                               -                               1,320,127                -                               1,320,127                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               872,782                   13,241                     886,023                   (511)                         885,512                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 10,198,462              656,524                   2,521                       677,553                   4,438,624                (4,742)                      15,968,942              269                          15,969,211              

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
-                               -                               -                               -                               -                               -                               0 0 -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมลูคา่ เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั คา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 7,546,954             550,247                -                            501,074                1,958,498             10,556,773           

   - ตามทีเ่คยรายงานไว้

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

   การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                            -                            -                            -                            150,889                150,889                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 7,546,954             550,247                -                            501,074                2,109,387             10,707,662           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                            -                            -                            -                            (1,000,986)            (1,000,986)            

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 234,277                7,246                    661,152                -                            -                            902,675                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                            -                            -                            -                            1,208,629             1,208,629             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 - หลงัการปรับปรุง 7,781,231             557,493                661,152                501,074                2,317,030             11,817,980           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - ตามทีเ่คยรายงานไว้ 8,434,258             584,193                518,929                677,553                4,310,609             14,525,542           

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

   การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                            -                            -                            -                            140,478                140,478                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 8,434,258             584,193                518,929                677,553                4,451,087             14,666,020           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22) -                            -                            -                            -                            (1,425,172)            (1,425,172)            

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 18) 1,764,204             72,331                  (516,408)               -                            -                            1,320,127             

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            1,219,401             1,219,401             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 10,198,462           656,524                2,521                    677,553                4,245,316             15,780,376           

-                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 1,105,829           1,562,769           1,456,286           1,422,222           
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายลดลง 12,936,301         9,979,536           8,793,741           6,415,307           
      จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย
   ค่าเส่ือมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15,206                20,330                -                          -                          
   ค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 126,129              170,166              81,262                71,784                
   ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,286                  5,463                  5,505                  3,089                  
   ค่าตดัจ าหน่ายส านกังานขายชัว่คราว 11,141                -                          3,126                  -                          
   ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสิทธิการเช่า 19,947                25,582                -                          -                          
   ตดัจ  าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                          14,494                -                          -                          
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (8,657)                 6,206                  129                     -                          
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 140                     265                     (910)                    47                       
   รายไดสิ้ทธิการเช่ารับตดับญัชี (34,219)               (31,409)               -                          -                          
   ค่าใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,691                  2,537                  1,548                  1,504                  
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                          -                          (11,604)               (6,924)                 
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (17)                      (30)                      
   โอนกลบัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าท่ีดินรอการพฒันา (34,383)               -                          -                          
   โอนกลบัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าโครงการพฒันา
      อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (13,437)               (17,255)               -                          
   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (6,245)                 
   ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                          12                       -                          12                       
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนับา้นและอาคารชุด
      และเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมูบ่า้น 65,248                83,680                42,010                62,999                
   โอนกลบัประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (557)                    -                          -                          -                          
   เงินปันผลรับ (20)                      -                          (319,280)             (645,000)             
   ดอกเบ้ียรับ (12,670)               (18,045)               (309,938)             (109,868)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 436,693              219,265              365,481              152,183              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 14,624,668         12,023,579         10,107,356         7,361,080           
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ (7,785)                 (1,620)                 (356,258)             (40,178)               
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (21,933,388)        (19,261,623)        (10,755,685)        (11,976,511)        
   เงินมดัจ าค่าท่ีดิน (62,048)               590,270              (133,795)             884,546              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,988,006)          130,456              (538,615)             187,571              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (205,326)             (31,461)               (30,180)               9,797                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้ 262,315              1,267,118           (32,059)               761,087              

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้และค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 761,184              752,451              (179,855)             616,754              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (827,730)             (5,605)                 (704,037)             103,755              

   หน้ีสินอ่ืน (22,437)               (17,378)               (11,980)               (2,419)                 

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (9,398,553)          (4,553,813)          (2,635,108)          (2,094,518)          

จ่ายภาษีเงินได้ (637,023)             (687,498)             (538,306)             (341,764)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (10,035,576)        (5,241,311)          (3,173,414)          (2,436,282)          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 12,755                86,995                (72)                      100,073              

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง 1,497                  49,117                -                          6,000                  

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (783)                    -                          680                     

เงินสดรับจากบริษทัยอ่ยคืนทุน -                          -                          -                          35,100                

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (5,195,273)          (1,779,833)          

เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (82)                      (10,694)               -                          -                          

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 25,919                14,120                28                       104                     

เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (439,936)             (528,654)             (113,456)             (328,803)             

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (37,750)               (7,992)                 (31,731)               (6,091)                 

ดอกเบ้ียรับ 12,670                18,045                309,938              109,868              

เงินปันผลรับ 20                       -                          319,280              645,000              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (424,907)             (379,846)             (4,711,286)          (1,217,902)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 2,482,000           282,000              2,362,000           282,000              

ตัว๋เงินจ่ายค่าท่ีดินลดลง -                          (787,600)             -                          (787,600)             

ตัว๋แลกเงินเพ่ิมข้ึน 97,391                1,893,286           97,391                1,893,286           

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 5,970,575           994,650              5,970,575           994,650              

จ่ายช าระหุน้กูค้รบก าหนด (1,000,000)          (1,000,000)          (1,000,000)          (1,000,000)          

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          4,957                  -                          

เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน 8,138,189           9,012,665           3,228,961           5,890,055           

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (6,052,984)          (4,496,936)          (3,444,473)          (3,143,625)          

จ่ายช าระดอกเบ้ีย (978,074)             (966,937)             (805,267)             (763,241)             

จ่ายช าระเจา้หน้ีสัญญาเช่าการเงิน (2,480)                 (1,945)                 (2,480)                 (1,945)                 

เงินสดรับจากออกหุน้เพ่ิมทุน 1,320,127           902,675              1,320,127           902,675              

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

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 8,549,572           4,830,872           6,306,619           3,265,269           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 13,241                10,002                -                          -                          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1,897,670)          (780,283)             (1,578,081)          (388,915)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 3,408,457           2,863,358           2,413,317           1,707,872           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินงวด 1,510,787           2,083,075           835,236              1,318,957           

0 0

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีเป็นตน้ทุนโครงการ 655,027 756,208              486,212 618,790              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

1 

บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษัท แสนสิริ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนาใน           
ประเทศไทย บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 อนัดบัแรก ตามทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2556 (วนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555) มีดงัน้ี 

 สัดส่วนการถือหุน้ 
 (ร้อยละของทุนช าระแลว้) 
1. กลุ่มนายเศรษฐา ทวสิีน 12.95 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 6.81 
3. บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 5.23 
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 3.10 
5. บริษทั ฟินนัซ่าประกนัชีวติ จ  ากดั 3.04 

 ท่ีอยู่บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท       
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดใหอ้ยูใ่นรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย         
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  

 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละของ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ การถือหุ้น 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2556 2555 

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

การแพทยเ์สริมความงาม บ ารุงสุขภาพ
และเมดิคลัสปา   

 
 

ไทย 

 
 

100 

 
 

100 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ    

    
  

     ผูถื้อใบอนุญาตจดัตั้ง 
    โรงเรียนสาธิตพฒันา 

 
ไทย 

 
100 

 
100 

บริษทั ศูนยบ์ุคลากรสาธิตพฒันา จ ากดั 
 

ให้บริการสนบัสนุนดา้นการบริหารแก่
โรงเรียนสาธิตพฒันา 

 
ไทย 

 
100 

 
100 

ถือหุ้นทางอ้อม     
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี เวนเจอร์ จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั แสนสิริ แลนด ์จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
Sansiri Guernsey (2009) Limited พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ Guernsey 100 100 
โรงเรียนสาธิตพฒันา กิจการโรงเรียน ไทย 100 100 
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1.3     มาตรฐานการบัญชีใหม่  

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน 
 มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  
 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทาง
บญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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ข.   มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 
  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม

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 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน            
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ 
ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ซ่ึง        
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาปฏิบติั 

1.4     นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง ภาษี
เงินได ้เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี   
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่
บริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี     
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

2.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เน่ืองจากบริษทัฯน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษี
เงินได้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการ       
แยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี                    
30 กนัยายน 

2556 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             
1 มกราคม 
2555 

ณ วนัท่ี                    
30 กนัยายน 

2556 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             
1 มกราคม 
2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพ่ิมข้ึน 490,588 352,797 404,954 142,292 140,478 150,889 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 490,588 352,797 404,954 142,292 140,478 150,889 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

ก าไรหรือขาดทุน: 

ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) (58,698) 20,440 (13,289) 19,675 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 58,698 (20,440) 13,289 (19,675) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

(บาท) 0.006 (0.003) 0.001 (0.003) 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.006 (0.002) 0.001 (0.002) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

ก าไรหรือขาดทุน: 

ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) (137,791) (26,421) (1,814) 46,987 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 137,791 26,421 1,814 (46,987) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.014                     0.004                      -                     (0.006) 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.013                   0.003                      - (0.005) 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

3.1 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น 
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 ส่วนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯโดยการมีกรรมการร่วมกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายแผน่คอนกรีตส าเร็จรูป - - 98,531 28,336 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหาร
โครงการ 

- - 2,145 4,466 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 

ดอกเบ้ียรับ - - 112,734 43,259 ร้อยละ 3.00 - 3.55 ต่อปี  
รายไดค้่านายหนา้ - - 6,852 5,660 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ซ้ือท่ีดิน - - - 10,784 ราคาทุน 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 7,114 7,656 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 23,948 15,764 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2 - ร้อยละ 3.25 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
รายไดจ้ากการขายโครงการ 3,134 2,765 - 2,765 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 23 

ถึงร้อยละ 45 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายแผน่คอนกรีตส าเร็จรูป - - 385,314 56,719 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหาร
โครงการ 

- - 6,434 14,672 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 

ดอกเบ้ียรับ - - 302,683 100,220 ร้อยละ 3.00 - 3.55 ต่อปี  
รายไดค้่านายหนา้ - - 19,674 15,714 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ซ้ือท่ีดิน - - - 10,784 ราคาทุน 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 24,363 20,160 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 83,998 59,014 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2 - ร้อยละ 3.25 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
รายไดจ้ากการขายโครงการ 3,134 18,439 - 18,439 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 23 

ถึงร้อยละ 45 

 ลกัษณะรายการ นโยบายราคาและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

 (1) รายได้ค่าบริหารงานทัว่ไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม และ       
ปันส่วนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตามเกณฑร์ายไดแ้ละเกณฑต์น้ทุนโครงการ ตามล าดบั 

 (2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแก่บริษทัย่อยคิดเป็นรายเดือนในอตัราท่ีข้ึนอยู่กับขนาดของแต่ละ
โครงการ 

(3) ค่านายหนา้จากการขายโครงการคิดในอตัราร้อยละ 1.00 ของราคาขายตามสัญญา โดยแบ่งช าระ
เม่ือลูกคา้ท าสัญญาและเม่ือมีการโอนอสังหาริมทรัพย ์
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3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 59,199 101,766 62,691 99,672 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 323 105 323 105 
รวม 59,522 101,871 63,014 99,777 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 161,625 312,625 160,927 306,341 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 967 315 967 315 
รวม 162,592 312,940 161,894 306,656 

3.3 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลูกหนี้การค้า     
บริษัทย่อย     
บริษทั ชนชยั จ ากดั - - 2,392 948 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 76 3,781 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั - - 35,001 31,188 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

บริษทั เรด โลตสั จ ากดั - - 30 - 
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 274 - 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั - - 91 - 
บริษทั เอส. ย.ู เอน็. แมเนจเมน้ท ์จ ากดั - - 15 - 
บริษทั แสนสิริ แลนด ์จ ากดั - - 18 912 
บริษทั ปภานนั จ ากดั - - 53,128 14,623 
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั - - 392,389 75,296 

รวม - - 483,414 126,748 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า     
บริษัทย่อย     
บริษทั ปภานนั จ ากดั - - 71,154 88,943 

รวม - - 71,154 88,943 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั - - 5,119,864 3,506,529 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั - - 2,032,211 481,872 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 1,869,989 1,272,967 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จ ากดั - - - 5,000 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. - - 310,337 282,174 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั - - 548,350 209,800 
บริษทั ปภานนั จ ากดั - - 2,271,042 2,285,330 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  - - 2,342,360 1,250,652 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จ  ากดั - - 5,600 - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จ ากดั (ถือหุน้โดยบริษทั     
   ชนชยั จ ากดั) 5,000 5,000 - - 

รวม 5,000 5,000 14,499,753 9,294,324 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 4,345,720 2,171,050 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ - - 4,345,720 2,171,050 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 5,000 5,000 10,154,033 7,123,274 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,000) (5,000) (671,300) (671,300) 

สุทธิ - - 9,482,733 6,451,974 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั - - 14,800 293,967 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั - - 22,212 3,270 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 89,942 80,008 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จ ากดั - - - 148 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. - - 41,456 31,729 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั - - 10,686 2,563 
บริษทั ปภานนั จ ากดั - - 123,825 105,546 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  - - 77,063 47,263 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จ  ากดั - - 54 - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จ ากดั (ถือหุน้โดย 

    

   บริษทั ชนชยั จ ากดั) 333 333 - - 
รวม 333 333 380,038 564,494 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (333) (333) (4,076) (4,076) 
สุทธิ - - 375,962 560,418 
ค่างวดท่ียังไม่รับรู้เป็นรายได้     
บุคคลและบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,275 4,512 7,631 3,126 

เจ้าหนี้การค้า     
บริษัทย่อย     
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 6,871 46,869 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั - - 2,332 1,760 
บริษทั ปภานนั จ ากดั - - 551 456 
บริษทั แสนสิริ แลนด ์จ ากดั - - 10 8,088 

รวม - - 9,764 57,173 

เงินค า้ประกนัการเช่าอาคารและอืน่ ๆ     
บริษัทย่อย     
บริษทั ชนชยั จ ากดั - - - 18 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั - - 2 - 

เงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั - - 4,957 - 

3.4 ในระหว่างงวด เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

 1 มกราคม 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2556 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จ ากดั 5.00 - - 5.00 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

 1 มกราคม 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2556 

บริษัทย่อย     
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จ  ากดั - 5.60 - 5.60 
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั 3,506.53 3,540.72 (1,927.39) 5,119.86 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - 340.50 (340.50) - 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั 481.87 1,960.75 (410.41) 2,032.21 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 1,272.97 1,210.27 (613.25) 1,869.99 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จ ากดั 5.00 - (5.00) - 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 282.17 28.17 - 310.34 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั 209.80 352.80 (14.25) 548.35 
บริษทั ปภานนั จ ากดั 2,285.33 1,123.49 (1,137.78) 2,271.04 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  1,250.65 1,594.31 (502.60) 2,342.36 

รวม 9,294.32 10,156.61 (4,951.18) 14,499.75 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 เงินกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

 1 มกราคม 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2556 

บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั - 4,957 - 4,957 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัครบก าหนดช าระเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 - 
3.55 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 3 - 3.55 ต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
จากเงินตน้ของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนรวม 5 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เน่ืองจากการผดินดัช าระดอกเบ้ียเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนั  

3.5 การค ้าประกนับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระการค ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้  ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 

บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั 395 395 
 บริษทั พิวรรธนา จ ากดั - 395 

รวม  395 790 

4. เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากธนาคารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ านวน
ดงักล่าวไดน้ าไปค ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

14 

5. ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 63.85 57.21 1.56 1.33 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 483.42 126.72 

รวม 63.85 57.21 484.98 128.05 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (15.48) (16.02) (0.44) (0.68) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 48.37 41.19 484.54 127.37 

 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อายหุน้ี 
30 กนัยายน

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 14.25 23.23 - - 
คา้งช าระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 21.98 14.50 110.47 81.25 
คา้งช าระ 4 เดือน ถึง 6 เดือน 3.19 1.74 121.53 32.35 
คา้งช าระ 7 เดือน ถึง 12 เดือน 15.47 3.49 229.60 13.77 
คา้งช าระเกินกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 8.96 14.25 23.38 0.68 
รวม 63.85 57.21 484.98 128.05 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (15.48) (16.02) (0.44) (0.68) 
สุทธิ 48.37 41.19 484.54 127.37 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม   
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม   
2555 

วสัดุก่อสร้าง 56.00 41.09 53.14                 38.69       
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย     
   ท่ีดิน 39,009.09        31,098.42 23,344.89 19,469.90 
   ค่าก่อสร้าง 40,741.48 30,367.90 23,219.42 18,134.22 
   ค่าสาธารณูปโภค 11,751.19 7,911.13 6,752.78 4,834.53 
   ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีบนัทึก     
      เป็นตน้ทุน 3,091.21 2,409.83 2,430.21 1,934.04 

รวม 94,648.97 71,828.37 55,800.44 44,411.38 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นตน้ทุนขายสะสม (50,482.55) (37,546.82) (31,685.54) (22,872.95) 
 ค่าเผือ่การลดมลูค่าโครงการ (1.58) (15.02) - - 

คงเหลือ 44,164.84 34,266.53 24,114.90 21,538.43 

6.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการส่วนใหญ่
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 33,512.83 ลา้นบาท และ 26,194.51 ล้านบาท 
ตามล าดบั ไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16,805.69 
ลา้นบาท และ 17,529.60 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

6.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการพฒันาและก่อสร้างท่ี  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้โครงการท่ีเปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวม
ตน้ทุนของท่ีดินและงานก่อสร้างท่ีบนัทึกไปแล้ว) คิดเป็นเงินประมาณ 53,826.17 ล้านบาท และ 
39,652.92 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 26,128.30 ล้านบาท และ 20,267.77                  
ลา้นบาท ตามล าดบั) 

6.3 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุน
การกู้ยืมเขา้เป็นตน้ทุนในการพฒันาโครงการจ านวน 681.56 ล้านบาท และ 769.97 ตามล าดบั          
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 496.17 ลา้นบาท และ 628.82 ลา้นบาท ตามล าดบั) อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 เท่ากบัร้อยละ 4.83 และร้อยละ 5.18 
ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 4.75 และร้อยละ 5.19 ตามล าดบั) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6.4 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยไดโ้อนกลบัรายการค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าตน้ทุนโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายเป็นจ านวน 13.44 ลา้นบาท (2555: ไม่มี) 

6.5 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

มูลค่าการซ้ือขายท่ีไดมี้การท าสญัญาแลว้ 133,849.08 95,673.84 69,093.01 55,916.88 
มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ 187,981.82 148,404.08 92,958.64 92,392.11 
อตัราส่วนของมูลค่าซ้ือขายท่ีไดมี้การท าสญัญา 71.20% 64.47% 74.33% 60.52% 
ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 2,824.05 2,027.79 1,248.25 1,428.13 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

   เงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุน  เงินปันผลรับ 

 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน จากเงินลงทุน เงินลงทุนสุทธิ ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง               
บริษทั ชนชยั จ  ากดั 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 - - 101.52 101.52 63.00 198.00 145.26 495.00 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 600.00 600.00 100 100 610.52 610.52 - - 610.52 610.52 - 120.00 174.00 150.00 
บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จ  ากดั 3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 - - 4.52 4.52 -  - - 
บริษทั เอส. ย.ู เอ็น. แมเนจเมน้ท ์               
   จ ากดั 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 - - 20.08 20.08 -  - - 
บริษทั อาณาวรรธน ์จ ากดั  2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 - - 2.50 2.50 -  - - 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั  100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 -  - - 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 - - 20.00 20.00 -  - - 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั 2.50 2.50 100 100 4.07 4.07 - - 4.07 4.07 -  - - 
บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จ  ากดั 2.50 2.50 85 85 2.13 2.13 - - 2.13 2.13 -  - - 
บริษทั ปภานนั จ ากดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 (20.00) (20.00) - - -  - - 
บริษทั ศูนยบุ์คคลากรสาธิตพฒันา               
   จ ากดั 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 -  - - 
บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  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 -  - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย     927.53 927.53 (20.00) (20.00) 907.53 907.53 63.00 318.00 319.26 645.00 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 636.34 
ซ้ือระหวา่งงวด 0.08 
ขาย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (27.94) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (15.21) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 593.27 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษทัย่อยไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
มูลค่าสุทธิตามบญัชี จ  านวนประมาณ 528.85 ลา้นบาท และ 537.74 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์  

9. ทีด่ินรอการพฒันา 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

ท่ีดินรอการพฒันา 1,462.20 1,461.95 1,056.26 1,056.04 
หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่า (52.49) (86.87) - - 
สุทธิ 1,409.71 1,375.08 1,056.26 1,056.04 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัยอ่ยไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
ท่ีดินรอการพฒันาเป็นจ านวน 34.38 ลา้นบาท (2555: ไม่มี) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 2,356.10 1,137.21 
ซ้ือ/โอนเขา้ระหวา่งงวด 481.58 142.76 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (28.41) (3.28) 
โอนออก (146.52) (101.00) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (126.13) (81.26) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 2,536.62 1,094.43 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 828.45 ลา้นบาท และ 838.25 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดน้ าไปจด
จ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 585.40 ลา้นบาท และ 
607.97 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 53.89 46.95 
ซ้ือระหวา่งงวด 37.75 31.74 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (8.93) (5.51) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 82.71 73.18 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

                                  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 354.04 - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 41.93 41.93 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (19.95) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 376.02 41.93 

13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร/ตั๋วแลกเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร     
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4,310.00 1,828.00 4,190.00 1,828.00 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ตัว๋แลกเงิน   
ราคาตามมูลค่า 2,499.00 2,395.00 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (17.86)                  (11.26) 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ 2,481.14 2,383.74 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.65 ถึง 5.12 ต่อปี 
และค ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (31 ธนัวาคม 2555: 
ร้อยละ 4.25 ถึง 4.90 ต่อปี) ตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 ถึง 3.30 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2555: 
ร้อยละ 3.40 ถึง 3.75 ต่อปี) 

14. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 14,909.25 12,824.04 7,612.75 7,828.26 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง     
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,412.46) (6,376.36) (2,993.38) (4,068.58) 
สุทธิ 8,496.79 6,447.68 4,619.37 3,759.68 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2.62 ถึง MLR บวก      
ร้อยละ 0.62 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอน 

ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการไดจ้ดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารขา้งตน้ 

ทั้งน้ี สัญญาเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล           
การเพิ่มทุนและลดทุนเรือนหุ้น การค ้ าประกันหน้ีสิน การเปล่ียนแปลงกรรมการ และการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 12,824.04 7,828.26 
บวก: กูเ้พิ่ม 8,138.19 3,228.96 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (6,052.98) (3,444.47) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 14,909.25 7,612.75 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินกบั
ธนาคารพาณิชย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก) บริษทัฯไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในวงเงินประมาณ 7,531 ลา้นบาท 
เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ถึง MLR บวกร้อยละ 0.62 ต่อปี และมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและตอ้งจ่ายช าระ
คืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2563 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนัคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

 ข) บริษทั พิวรรธนา จ ากดั ไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในวงเงินประมาณ 
3,476 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี และมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและตอ้งจ่ายช าระคืนเงิน
ต้นทั้ งหมดภายในปี 2559 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

 ค) บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไดท้  าสัญญากูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในวงเงิน
ประมาณ 2,887 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี และมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและตอ้งจ่ายช าระ
คืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2560 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนัคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ง) บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในวงเงิน
ประมาณ 638 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี และมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและตอ้งจ่ายช าระ
คืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2558 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนัคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

 จ) บริษัท อาณาวรรธน์ จ ากัด ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศในวงเงิน
ประมาณ 4,835 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี และมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและตอ้งจ่ายช าระ
คืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2561 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนัคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

 ฉ) บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศใน
วงเงินประมาณ 1,766 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี 
และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและตอ้งจ่าย
ช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2559 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนัคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของโครงการ 

15. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 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 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

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 - 

   รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า   12,000.00 7,000.00 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (49.15) (30.37) 

หุ้นกู ้- สุทธิ    11,950.85 6,969.63 
หกั: หุ้นกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   - (998.36) 

หุ้นกูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี   11,950.85 5,971.27 

 ทั้งน้ี ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหน้าท่ี   
บางประการซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของ    
งบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายขุองหุน้กู ้ทั้งน้ี หน้ีสินใหห้มายถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่านั้น 

16. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด 27.41 18.77 
เพิ่มส าหรับงวด 2.69 1.55 
จ่ายระหวา่งงวด (1.89)                                   - 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 28.21 20.32 

17. ประมาณการหนีสิ้น 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัการฟ้องร้อง การรับประกนับา้นและอาคาร
ชุด และเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 สรุป
ไดด้งัน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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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 

ยอดตน้งวด 3.51 101.32 104.83 2.95 73.72 76.67 
เพ่ิมระหวา่งงวด - 65.56 65.56 - 44.65 44.65 
จ่ายระหวา่งงวด - (64.96) (64.96) - (40.88) (40.88) 
โอนกลบั (0.56) (0.31) (0.87) - (2.64) (2.64) 

ยอดส้ินงวด 2.95 101.61 104.56 2.95 74.85 77.80 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 

ยอดคงเหลือตน้งวด 51.52 32.47 
เพิ่มระหวา่งงวด 100.49 56.86 
จ่ายระหวา่งงวด (10.02) (8.21) 
โอนกลบั (0.30) - 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 141.69 81.12 

18. ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยคร้ังท่ี 5 และ 6 (ESOP#5 และ 
ESOP#6) และ SIRI-W1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  จ านวนหุน้สามญั   วนัที่ตลาดหลกัทรัพย ์
 จ านวน ท่ีออกเน่ืองจาก  วนัท่ีจดทะเบียนกบั รับเป็นหลกัทรัพย ์

    วนัที่ใชสิ้ทธิ ท่ีใชสิ้ทธิ การใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ กระทรวงพาณิชย ์ จดทะเบียน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาท)   
ESOP#5      

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 

 3,295,341 3,845,659    

ESOP#6      
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 
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 

 46,611,517 54,395,633    

SIRI-W1      
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 

 965,671,032 1,126,938,059    

การเพิ่มทุนเน่ืองจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้นท าให้ทุนช าระแล้วของบริษทัฯ
เพิ่มข้ึนดงัน้ี 

รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 

 
จ านวนหุ้น ทุนช าระแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญั 

 (หุ้น) (บาท) (บาท) 
หุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้    
จ านวนหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556                                           7,882,483,899 8,434,257,772 584,193,500 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,648,789,381 1,764,204,638 72,330,953 

จ านวนหุ้นสามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 9,531,273,280 10,198,462,410 656,524,453 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จ  านวน 2,521,344 บาท 
แสดงเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น เน่ืองจากบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2556 

19. ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ/ก าไรต่อหุ้น 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

   ใบส าคญั จ านวนใบส าคญั  
ประเภท  อตัราการใชสิ้ทธิต่อ  แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีมี จ านวนใบส าคญั 
ใบส าคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญั ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ การใชสิ้ทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2556 ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 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 46,611,517 59,771,621 
SIRI-W1 1.114 1 : 1.167 2,036,627,210 965,671,032 1,070,956,178 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 438,289 388,800 9,531,222 7,284,998 0.046 0.053 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP#5 - - 15,558 20,082   
 ESOP#6 - - 39,212 86,649   
 SIRI-W1 - - 704,248 1,837,147   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติวา่       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 438,289 388,800 10,290,240 9,228,876 0.043 0.042 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 293,073 609,380 9,531,222 7,284,998 0.031 0.084 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP#5 - - 15,558 20,082   
 ESOP#6 - - 39,212 86,649   
 SIRI-W1 - - 704,248 1,837,147   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติวา่       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 293,073 609,380 10,290,240 9,228,876 0.028 0.066 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 872,782 1,225,931 9,016,660 7,198,363 0.097 0.170 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP#5 - - 19,303 23,087   
 ESOP#6 - - 57,934 94,073   
 SIRI-W1 - - 1,217,045 1,599,483   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติวา่       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 872,782 1,225,931 10,310,942 8,915,006 0.085 0.138 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,219,401 1,208,629 9,016,660 7,198,363 0.135 0.168 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP#5 - - 19,303 23,087   
 ESOP#6 - - 57,934 94,073   
 SIRI-W1 - - 1,217,045 1,599,483   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติวา่       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,219,401 1,208,629 10,310,942 8,915,006 0.118 0.136 
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20. รายได้บริการอืน่และต้นทุนบริการอืน่ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556 2555  2556 2555 
รายไดค้่าบริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกิจการเมดิคลัสปา 5.28 19.70 - - 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 0.21 3.97 0.22 3.98 
รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 53.63 44.70 - - 
รวม 59.12 68.37 0.22 3.98 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกิจการเมดิคลัสปา 5.50 12.59 - - 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 2.40 2.91 4.20 4.85 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 56.88 53.18 - - 
รวม 64.78 68.68 4.20 4.85 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556 2555  2556 2555 
รายไดค้่าบริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกิจการเมดิคลัสปา 48.69 57.28 - - 
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 11.50 14.35 11.51 14.36 
รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 115.90 108.42 - - 
รวม 176.09 180.05 11.51 14.36 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกิจการเมดิคลัสปา 31.15 32.58 - - 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 8.99 8.91 15.51 15.09 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 150.50 124.05 - - 
รวม 190.64 165.54 15.51 15.09 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 148,171 78,233 67,906 33,655 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (58,698) 20,440 (13,289) 19,675 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 89,473 98,673 54,617 53,330 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 371,349 363,000 238,699 166,606 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (137,791) (26,421) (1,814) 46,987 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 233,558 336,579 236,885 213,593 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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22. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผล
ประกาศจ่าย 

เงินปันผล 
ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจากก าไรสุทธิ
ของปี 2555 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 30 เมษายน 2556 

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

เงินปันผลจากก าไรสุทธิ
ของปี 2554 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 20 เมษายน 2555 

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

 (1) เงินปันผลจ่ายจริงจ านวน 1,425,172,513 บาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้จ านวนหน่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
(2) เงินปันผลจ่ายจริงจ านวน 1,000,986,466 บาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้จ านวนหน่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่าย
ฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากสัญญาต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาโครงการ สัญญาจา้ง
ตกแต่ง สัญญาจ้างบริการให้ค  าปรึกษาและสัญญาจ้างพฒันาและติดตั้ งระบบเป็นจ านวน
ประมาณ 21,064.27 ลา้นบาท และ 12,345.34 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
8,793.74 ลา้นบาท และ 6,094.29 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ข) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ห้องชุดและเคร่ืองจกัร
เป็นจ านวนเงิน 5,547.98 ลา้นบาท และ 3,376.25 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
1,570.27 ลา้นบาท และ 1,744.49 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

23.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ี
ในอาคาร รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม    
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม    
2555 

จ่ายช าระ     
   ภายใน 1 ปี 5.95 17.16 0.63 1.80 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24.98 7.29 22.05 0.42 
   รวม 30.93 24.45 22.68 2.22 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของโครงการเป็นจ านวนประมาณ 93.82 ลา้นบาทและ 70.98 ลา้น
บาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 45.71 ลา้นบาทและ 38.97 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ค) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ี
ติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 17 ไร่และ 12 ไร่ ตามล าดบั ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีถือภาระจ า
ยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

 ง) สัญญาเช่าระยะยาวท่ีมีสาระส าคญัไดแ้ก่ 

• บริษทั ชนชยั จ  ากดั ไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านกังานพระคลงัขา้งท่ีเพื่อใชใ้นการปลูก
สร้างอาคารชุดเพื่อให้เช่าโครงการบา้นแสนสิริ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นบัตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่ารวม 117.70 ลา้น
บาท ช าระคร้ังแรกจ านวน 30 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือช าระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 
30 ปีตามท่ีระบุในสัญญา 

• บริษทั เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยเ์พื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 
30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88.04 ลา้นบาท ซ่ึง
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่าเช่าทั้งจ  านวนครบถว้นในเดือนกรกฎาคม 2547 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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23.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของ
บริษทัฯและบริษทัย่อยคงเหลืออยู่จ  านวน 1,922 ล้านบาท และ 1,358.11 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษทัย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค ค ้าประกนัการจดัท าสาธารณูปโภคหรือ
บริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดิน และค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
1,167.61 ลา้นบาท และ 905.29 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

23.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคดีความหลายคดีท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการถูกกล่าวหาวา่ผดิสัญญาจะซ้ือจะขายและคดีละเมิด ซ่ึงถูกเรียกร้องใหช้ าระค่าเสียหาย
เป็นจ านวนเงินประมาณ 257.32 ลา้นบาท และ 60.96 ลา้นบาท ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการต่อสู้คดี ทนายความบริษทัฯและฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินเพิ่มเติม
จากจ านวนท่ีได้บนัทึกไปแล้ว (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 204.22 ล้านบาท และ 31.03 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 

24. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

  ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจจดัสรรท่ีดินขายพร้อมบา้น โครงการ

อาคารชุดพกัอาศยั โครงการอาคารท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าและโครงการอาคารส านกังานใหเ้ช่า 

  ส่วนงานธุรกิจบริหารอาคารและนายหน้าซ้ือขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการใหบ้ริการรับบริหารอาคารและเป็นนายหนา้ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์

  ส่วนงานธุรกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม เมดิคลัสปาและโรงเรียน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน อยา่งไร    
ก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารงานดา้นการจดัหาเงิน ซ่ึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
รายไดท้างการเงินและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วน
ใหแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

  ธุรกิจบริหารอาคารและ     
 ธุรกิจ นายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
   รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,854.13 128.56 59.12 7,041.81 - 7,041.81 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 148.23 83.07 17.72 249.02 (249.02) - 

รายได้ 7,002.36 211.63 76.84 7,290.83 (249.02) 7,041.81 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,738.46 47.12 (5.66) 1,779.92 - 1,779.92 
รายไดอ่ื้น      94.34 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน      10.66 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (1,176.80) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (180.85) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      527.27 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (89.47) 

ก าไรส าหรับงวด      437.80 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

  ธุรกิจบริหารอาคารและ     
 ธุรกิจ นายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

      (ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้       
   รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,027.18 113.17 68.37 5,208.72 - 5,208.72 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 58.77 54.42 0.02 113.21 (113.21) - 

รายได ้ 5,085.95 167.59 68.39 5,321.93 (113.21) 5,208.72 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,478.52 37.86 (0.32) 1,516.06 - 1,516.06 
รายไดอ่ื้น      71.43 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (1,050.52) 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันา     
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย      17.26 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (66.73) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      487.50 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (98.67) 

ก าไรส าหรับงวด      388.83 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

  ธุรกิจบริหารอาคารและ     
 ธุรกิจ นายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
   รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 19,175.70 372.44 176.09 19,724.23 - 19,724.23 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 456.69 278.93 17.72 753.34 (753.34) - 

รายได้ 19,632.39 651.37 193.81 20,477.57 (753.34) 19,724.23 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 4,365.54 140.12 (14.55) 4,491.11 - 4,491.11 
รายไดอ่ื้น      295.80 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (3,244.39) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (436.69) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      1,105.83 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (233.56) 

ก าไรส าหรับงวด      872.27 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

  ธุรกิจบริหารอาคารและ     
 ธุรกิจ นายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

      (ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้       
   รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 15,262.23 352.91 180.05 15,795.19 - 15,795.19 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 121.77 184.13 6.97 312.87 (312.87) - 

รายได้ 15,384.00 537.04 187.02 16,108.06 (312.87) 15,795.19 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 4,073.43 133.71 14.51 4,221.65 - 4,221.65 
รายไดอ่ื้น      218.10 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (2,674.97) 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันา     
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย      17.26 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (219.27) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      1,562.77 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (336.58) 

ก าไรส าหรับงวด      1,226.19 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจบริหาร

อาคารและ

นายหน้าซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอื่น ๆ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์ที่

ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 45,134.13 - 769.11 45,903.24 10,990.23 56,893.47 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

   

 

    (ปรับปรุงใหม่) 35,256.91 - 774.53 36,031.44 10,427.65 46,459.09 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันคร้ังท่ี 
4/2556 จ านวน 1,000 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2562 มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.20 ต่อปี 
ตามท่ีได้รับอนุมติัจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2556 ซ่ึงบริษทัฯ
ไดรั้บเงินจากการออกจ าหน่ายหุน้กูด้งักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2556 


