
 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิ SIRI-W2 

บริษทั แสนสิริ จํากดั (มหาชน)

ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่ 1 



ส่วนท่ี 1 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

คาํช้ีแจงสําคญัที่ควรทราบ 

 
โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท      

แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“SIRI-W2”) ฉบับนี ้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงกับคาํชีแ้จง
ต่างๆ ตามรายละเอียดท่ีระบุด้านล่างนี ้

 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) 

คร้ังท่ี 2 (“SIRI-W2”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในคร้ังนีเ้ป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และจะเกิดขึน้ในประเทศไทย
เท่าน้ัน บริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ดาํเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ต่อหน่วยงานกาํกับดูแลหลกัทรัพย์ในประเทศอ่ืนใด หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอ่ืนใด  

 
 ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หนังสือแจ้งการ
จัดสรรฯ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซ้ือ หรือซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศใดๆ บริษัทฯ ขอให้ 
ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจาํกัดเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ประเทศซ่ึงผู้ ถือหุ้นมีภูมิลาํเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีบุคคลใดๆ ฝ่าฝืนข้อจาํกัด
ดังกล่าว ท้ังนี ้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่า ผู้ถือหุ้นไม่ถูกจาํกัดโดยกฎหมายของประเทศใดๆ มิให้ทาํการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ในคร้ังนี ้และการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นไม่เป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายของประเทศ
น้ันๆ 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

 



ส่วนท่ี 1 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
 

หนา้ 1 

ส่วนที ่1 
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ 

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) คร้ังที ่2 (“SIRI-W2”) (“หุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ”) 
 
1. ช่ือและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 
 ช่ือ บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 ท่ีตั้ง     เลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
 
2. วนั เดอืน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นที่มีมตใิห้จัดสรรหุ้น

สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  คร้ังท่ี 8/2557 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 
 การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 
 
3. รายละเอยีดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 มีมติใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน
ไม่เกิน 3,614,411,191 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 3 หุน้
สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (อตัราส่วน 3:1:1) ในราคาเสนอขายหุน้สามญั
เพ่ิมทุนหุน้ละ 1.30 บาท ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) โดยมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 2.50 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษทศนิยมของหุน้หรือใบสาํคญั
แสดงสิทธิจากการคาํนวณให้ปัดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุ้นท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใช้สิทธิจองซ้ือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวและเป็นไปตามสัดส่วนโดยกาํหนดใหว้นัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นวนัท่ีผู ้
ถือหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (Record Date) 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) โดยปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 และกาํหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในระหวา่งวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557  ถึง วนัท่ี 31 ตุลาคม  2557 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดของการเสนอขายและจดัสรรดงัน้ี  
 
3.1 หุ้นสามญัที่ออกใหม่ 

                  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คร้ังท่ี 8/2557 เม่ือวนัท่ี 28  กรกฎาคม  2557  และท่ีประชุมวสิามญั 
                 ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน  2557 มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและเพ่ิมทุน                 
                 จดทะเบียนของบริษทัฯ และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 



ส่วนท่ี 1 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
 

หนา้ 2 

ลดทุนจดทะเบียน 
 
 
 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุนจดทะเบียนใหม่ 
 
 
ทุนชาํระแลว้  
ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 (วนัแรกท่ี 
ตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR) 
 

อตัราส่วนการจองซ้ือ 
 
 
ราคาท่ีเสนอขายต่อหุน้ 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 

: 
 
 
: 
 

ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 11,641,569,085.56 บาท เป็น                     
ทุนจดทะเบียน 11,614,597,115.13 บาท โดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิได้
นาํออกจาํหน่าย จาํนวน 25,207,449 หุน้ 

 
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ข้ึนอีกจาํนวนไม่เกิน 8,209,037,423.44 
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท แบ่งเป็น 
- หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือ

หุน้ จาํนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุน้ 
- หุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 2 

(SIRI-W2) จาํนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุน้ 
- หุน้สามญัเพือ่รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก

ภายใตโ้ครงการ ESOP # 7 จาํนวน 300,000,000 หุน้ 
- หุน้สามญัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 1 

(SIRI-W1) จาํนวนไม่เกิน 143,175,210 หุน้ 
 

19,823,634,538.57 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 
จาํนวน 18,526,761,251 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 
 
10,935,364,962.85 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน  10,219,967,255 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 
 
 

3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ (กรณีมีเศษทศนิยมของหุน้จากการ
คาํนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง) 

 
ราคาหุน้ละ 1.30 บาท 
 

วธีิการจดัสรร 
 
 
 
 
 

 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right  Offering) ใน
อตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ (อตัราส่วน 3:1:1)  ทั้งน้ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญั
เพิ่มทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราว
เดียวกนัและเป็นไปตามสัดส่วน โดยไม่สามารถเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิจองซ้ือ
หุน้สามญัเพิ่มทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือไม่
เป็นไปตามสัดส่วนได ้ไม่วา่จะเป็นการจองซ้ือตามจาํนวนสิทธิ นอ้ยกวา่
สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิ ตวัอยา่งเช่น บนสมมติฐานวา่ ผูถื้อหุน้เดิมถือหุน้
จาํนวน 100 หุน้ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเตม็ตามสิทธิจาํนวน 33 
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หนา้ 3 

 หุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะสามารถจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เตม็ตามสิทธิ 33 
หน่วยแต่หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนนอ้ยกวา่ หรือ
มากกวา่สิทธิท่ีจาํนวน 33 หุน้ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
นอ้ยกวา่ หรือมากกวา่ตามสัดส่วนการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน และจองซ้ือ
ในคราวเดียวกนัดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้สามญัเพ่ิมทุนและ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดข้ึนจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง 
 
ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เกิน
กวา่สิทธิจะตอ้งแสดงความจาํนงมาในคราวเดียวกนักบัการจองซ้ือตาม
สิทธิ และตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ  ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทั้งจาํนวน ในกรณีท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิและมิได้
รับการจดัสรรตามนั้น บริษทัฯจะคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรภายใน 
14 วนันบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ โปรดดูในรายละเอียดวธีิการ
คืนเงินค่าจองซ้ือขอ้ 5.6 
 
ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิกต่็อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือ
ตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น และการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่
สิทธิดงักล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ี
จองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิ ทั้งน้ีการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตาม
รายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกิน
กวา่สิทธิใดถือครองหุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้ม
ผา่นจุดท่ีตอ้งทาํคาํสั่งเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีกาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (“ประกาศ 
ทจ. 12/2554”)  และอยูภ่ายใตบ้งัคบัหลกัเกณฑข์อ้จาํกดัการถือหุน้ของคน
ต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่าง
ดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49  ของจาํนวนหุน้ท่ี
ออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ 
  
ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ 
บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวใหแ้ก่บุคคล
ในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั”) ตามนิยาม
ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งน้ี บุคคลในวงจาํกดัตอ้งไม่ใช่
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  
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ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 
ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน
ประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคา
เสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อยา่งไรกดี็ ราคา
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขาย
หุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน   
 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้มีมติอนุมติัการมอบอาํนาจ โดย
มอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอาํนาจ
ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นต่อการเพ่ิมทุน รวมทั้งการออกและ
จดัสรรหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี 
 

3.2   ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ท่ีจดัสรร 
 
อตัราส่วนการจองซ้ือ 
 
 
 
 
ราคาท่ีเสนอขายต่อใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ 
 
อตัราการใชสิ้ทธิ 
 
 
วธีิการจดัสรร 

: 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 

จาํนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย 
 
 
บริษทัฯ จะเสนอขาย 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ควบคู่
กบัการใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 3 หุน้สามญั
เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน (อตัราส่วน 3:1:1) หากคาํนวณแลว้มีเศษของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่เตม็หน่วย ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง 
 
ราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) (ไม่คิดมูลค่า) 
 
 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
(อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
 
โปรดดูรายละเอียดในขอ้ 3.1 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ เร่ืองวธีิการจดัสรร 

 
4.   วนักาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพือ่สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 9 ตุลาคม 2557 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบั 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 
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5.    กาํหนดการจองซ้ือ และรับชําระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
 5.1 ระยะเวลาการจองซ้ือ และรับชําระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
  วนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 ถึง วนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 (รวม 5 วนัทาํการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  
  

5.2 สถานทีรั่บจองซ้ือและรับชําระค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
  ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดณ้ ท่ีทาํการของตวัแทนรับจอง 
  ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ) คือ 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั เฉพาะสํานักงานใหญ่ 
 เลขที ่19 อาคาร 3 (ฝ่ังอสีท์)  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ช้ัน 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
 กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ 0-2949-1999 
 

 5.3 การจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
1)  กรณีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร 
ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแจง้ความประสงคจ์องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่ 
สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรทั้งจาํนวน 
 
2)  กรณีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เกนิกว่าสิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร 
ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เกินกวา่สิทธิจะตอ้งแสดงความจาํนงมาใน
คราวเดียวกนักบัการจองซ้ือตามสิทธิและตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทั้ งจาํนวน ในกรณีท่ีจองซ้ือเกินสิทธิและไม่ไดรั้บการจัดสรรหรือไดรั้บจดัสรรไม่ครบตาม
จาํนวนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ บริษทัฯ จะคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนท่ี
จองซ้ือเกินกวา่สิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ โปรดดูในรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่า
จองซ้ือหุน้ขอ้ 5.6 
 
ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุ้นเดิมตามสิทธิ บริษทัฯ
มอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีแสดงความจาํนงซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นเดิมแต่ละรายท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิดงักล่าว
ทั้งน้ี การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือ
หุ้นเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํสั่งเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีกาํหนดในประกาศ ทจ. 12/2554  และอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์อ้จาํกดัการถือหุ้น
ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่
เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ โดยมีแนวทางการจดัสรรดงัน้ี 
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ก.   ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เหลือมากกวา่หุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีมีการจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ บริษทัฯ จะจัดสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (ซ่ึงไดป้ฏิบัติตาม
เง่ือนไขการจองซ้ือ) ทั้งหมดทุกราย  
 
ข.   ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เหลือนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่
กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ บริษทัฯ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ (ซ่ึงไดป้ฏิบติัตาม
เง่ือนไขการจองซ้ือ)  ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิ ซ่ึงการจดัสรรหุน้
และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวจะดาํเนินไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เหลือ
เพียงพอท่ีจะทาํการจดัสรรไดต้ามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรท่ีระบุขา้งตน้ 
 
ตวัอย่างการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีจ่องเกนิสิทธิ 
จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือตามสิทธิเท่ากบั 125  หุน้ 
การจัดสรรการจองเกนิกว่าสิทธิรอบที ่1 

ผูถื้อหุน้ 
จาํนวนหุน้ท่ี 
ถือปัจจุบนั 

จาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือ 
จดัสรรเกินสิทธิ 

รอบท่ี 1 

จดัสรร
จริง 

รอบท่ี 1 

คงเหลือจาํนวน
หุน้ท่ีจองเกิน
สิทธิและยงั

ไม่ไดรั้บจดัสรร 
ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก. 100 33 15 33/149x125 = 27.6 15 0 
ผูถื้อหุน้ ข. 150 50 75 50/149x125 = 41.9 41 34 
ผูถื้อหุน้ ค. 200 66 100 66/149x125 = 55.3 55 45 
รวม 450 149 190  111 79 

จาํนวนหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรคร้ังท่ี 1   14  

 
จากการจดัสรรการจองเกินกวา่สิทธิรอบท่ี 1 จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้น ก. จะไดรั้บจดัสรรเท่ากบั 27.6 หุน้ โดยเศษ 0.6  
หุน้ให้ปัดท้ิง อยา่งไรกต็าม ผูถื้อหุ้น ก. จองซ้ือเกินกวา่สิทธิเพียง 15 หุ้น จึงไดรั้บการจดัสรรเพียง 15 หุน้ จาํนวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้ ข. จะไดรั้บจดัสรรเท่ากบั 41.9 หุน้โดยเศษ 0.9  หุน้ให้ปัดท้ิง และไดรั้บการจดัสรรจริง 41 หุน้ และ
จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ ค. จะไดรั้บจดัสรรเท่ากบั 55.3 หุน้โดยเศษ 0.3 หุน้ใหปั้ดท้ิง และไดจ้ดัสรรจริง 55 หุน้ ดงันั้น 
คงเหลือจาํนวนหุ้นท่ียงัไม่ไดรั้บการจัดสรรอีกจาํนวน 14 หุ้นโดยจะนาํมาจัดสรรต่อในรอบถดัไป เน่ืองจาก
ภายหลงัการจดัสรรในรอบแรก ผูถื้อหุน้ ข. และ ค. ยงัคงตอ้งการจองซ้ือหุน้เกินสิทธิอีกจาํนวน 34 หุน้ และ 45 หุน้ 
ตามลาํดบั 
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การจัดสรรการจองเกนิกว่าสิทธิรอบที ่2 

ผูถื้อหุน้ 
จาํนวนหุน้ท่ี 
ถือปัจจุบนั 

จาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือ 
จดัสรรเกินสิทธิ 

รอบท่ี 2 
จดัสรรจริง 
รอบท่ี 2 

คงเหลือจาํนวน
หุน้ท่ีจองเกิน
สิทธิและยงั

ไม่ไดรั้บจดัสรร 
ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ข. 150 50 75 50/116x14 = 6.0 6 28 
ผูถื้อหุน้ ค. 200 66 100 66/116x14 = 7.9 7 38 
รวม 350 116 175  13 66 

จาํนวนหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรคร้ังท่ี 2   1  

 
จากการจดัสรรการจองเกินกวา่สิทธิรอบท่ี 2  จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ ข. จะไดรั้บจดัสรรเท่ากบั 6 หุน้ และจาํนวนหุน้
ท่ีผูถื้อหุน้ ค. จะไดรั้บจดัสรรเท่ากบั 7 หุน้ ดงันั้น คงเหลือจาํนวนหุน้ท่ียงัไม่ไดรั้บการจดัสรรอีกจาํนวน 1 หุน้ซ่ึง
ในกรณีท่ีมีหุน้คงเหลือท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้คงเหลือดงัเช่น 2 รอบแรกจนกระทัง่ไม่มี
หุน้เหลือจากการจดัสรร 
 
สรุปผลการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุน้ 
จาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือ 

ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก. 33 15 
ผูถื้อหุน้ ข. 50 47 
ผูถื้อหุน้ ค. 66 62 
รวม 149 124 

 
5.4  ขั้นตอนและวธีิการจองซ้ือและรับชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

 (5.4.1) วธีิการจองซ้ือและการชําระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
 ผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  จะตอ้งกรอกรายละเอียด
ให้ถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูรั้บมอบอาํนาจตอ้งยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือและชาํระเงิน
ค่าหุน้เตม็ตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ ท่ีตวัแทนการรับจองซ้ือฯ ภายในวนัและเวลาท่ีรับจองซ้ือ และชาํระเงินค่า
หุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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 กรณีชําระด้วยการโอนเงนิ  
ให้ชาํระเขา้บญัชี “บญัชีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน บมจ. แสนสิริ” ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขารัชโยธิน บญัชี
กระแสรายวนั เลขท่ี 111-3-92515-3 รับเอกสารจองซ้ือระหวา่งวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 ถึง วนัท่ี 31 ตุลาคม 
2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. โดยผูถื้อหุน้เดิมตอ้งใชใ้บนาํฝากแบบ Bill Payment (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ลาํดบัท่ี 5) หรือสามารถขอไดจ้ากเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้นพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น 10 หลกั (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองการจองซ้ือหุ้น 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 4) และระบุ Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และต้องชําระเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น 
 

 กรณีชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ลงวนัทีไ่ม่เกนิ 30 ตุลาคม 2557) 
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสํานักหักบญัชีเดียวกนั
ภายในวนัทาํการถดัไป  โดยขีดคร่อมเพื่อเขา้บญัชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) สั่งจ่าย  “บญัชีจองซ้ือหุน้
เพ่ิมทุน บมจ. แสนสิริ” รับเอกสารจองซ้ือระหวา่งวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 ถึง วนัท่ี 29 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่
เวลา 9.00 น. - 16.00 น. และวนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ทั้งน้ี ใหผู้จ้องซ้ือสั่งจ่าย
เช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ 
 

 (5.4.2)  เงือ่นไขอืน่ๆ ในการจองซ้ือ 
 1) ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และชาํระเงินค่าจองซ้ือ

แลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ 
 2) ในกรณีชาํระค่าจองซ้ือหุ้นดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ การชาํระเงินค่าจองซ้ือจะ

สมบูรณ์ก็ต่อเม่ือธนาคารผูจ่้ายทาํการข้ึนเงินตามเช็คเรียบร้อยแลว้ และการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะสมบูรณ์กต่็อเม่ือบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ 
สามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซ้ือไดแ้ลว้เท่านั้น 

 3) หากผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซ้ือหุ้น หรือมิไดป้ฏิบติัตามวิธีการชาํระเงินค่า
จองซ้ือและดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกาํหนดเพ่ือใหส้ามารถเรียกเกบ็เงินค่าจอง
ซ้ือได้ทันตามกาํหนดระยะเวลาจองซ้ือ หรือบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือได ้(ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามดว้ยเหตุท่ีมิใช่ความผิดของบริษทัฯ 
และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ) ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกาํหนดระยะเวลาการจองซ้ือ
ตามท่ีกาํหนด หรือจองซ้ือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ ฉบบัน้ี หรือนาํส่งเอกสารประกอบการจองซ้ือไม่
ครบถว้น บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ จะถือวา่ผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซ้ือ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว และบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับ
จองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่      
ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าว  
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 4)  ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซ้ือไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน หรือไม่
สัมพนัธ์กนั บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการใชข้อ้มูลในเอกสาร
ประกอบการจองซ้ือตามท่ีเห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ มีสิทธิท่ีจะถือ
ว่าผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และ
บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าว 

 5) ในกรณีหากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งในรอบแรก หรือการ
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นสามญัของผูถื้อหุ้นต่างดา้ว
เกินกวา่จาํนวนร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  หรือ ทาํใหผู้ถื้อ
หุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึง หรือขา้มผา่นจุดท่ีตอ้ง
ทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ (Tender Offer) ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ท่ี ทจ. 12/2554  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ  
(“ประกาศ ทจ. 12/2554”) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯให้แก่ผูถื้อหุ้นต่างดา้ว/ผูถื้อหุ้นดงักล่าว โดยผูถื้อหุ้นต่างดา้ว/ผูถื้อหุ้นดงักล่าว
อาจไม่ไดรั้บการจดัสรร หรือไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
เพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านั้น บริษทัฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าว 
และผูถื้อหุน้รายดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทัฯ ทั้งส้ิน 
ทั้งน้ี บริษทัฯ โดยตวัแทนการรับจองซ้ือฯ จะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่
กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบแก่ผูจ้องซ้ือ 
(ตามท่ีระบุในขอ้ 5.6) 

6)  ผูถื้อหุน้เดิมจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้มี) 
7) บริษทัฯ โดยตวัแทนการรับจองซ้ือฯ งดรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ทางไปรษณีย์ 
8) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมไดรั้บใบรับรองการจองซ้ือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นเดิม

จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือตามจาํนวนเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บใบรับรอง
การจองซ้ือหุน้ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซ้ือ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านั้น หากผูถื้อหุน้
เดิมจองซ้ือดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของทุกหมายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เขา้ดว้ยกนัเป็นรายการเดียวกนั หรือ
ระบุขอ้มูลดงักล่าวในเอกสารประกอบการจองซ้ือชุดเดียวกนั ผูจ้องซ้ืออาจไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นทุกหมายเลข
รวมกนั และบริษทัฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูจ้องซ้ือตามท่ีเห็นสมควร หรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือรายดงักล่าว 

9) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซ้ือ และการชาํระเงินค่าจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการจองซ้ือ ตามความเหมาะสม 
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ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ 

 
5.5   เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

(5.5.1) ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) ท่ีกรอกรายละเอียด
ถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พร้อมทั้ งลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถยื่นใบจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 ฉบบั ต่อใบรับรองการจองซ้ือหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4)               
1 ฉบบัเท่านั้น 

 
(5.5.2) หลกัฐานการชาํระเงิน ไดแ้ก่ ใบนําฝากแบบ Bill Payment ฉบับจริง (กรณีชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดว้ยการโอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ พร้อมทั้งระบุช่ือ 
นามสกลุ เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการชาํระเงิน 

 
(5.5.3) ใบรับรองการจองซ้ือหุน้ (ถา้มี) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4) ซ่ึงออกโดยบริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จํากัด  (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมพร้อมกบัหนงัสือฉบบัน้ี ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งแยกกรอกใบจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนควบคู่ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 ฉบบั ต่อใบรับรองการจองซ้ือหุน้ 1 ฉบบัเท่านั้น 

 
 (5.5.4) สาํหรับกรณีท่ีผูจ้องซ้ือตอ้งการใหคื้นเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ ผา่นระบบการโอน
เงินอตัโนมติั (ATS) เขา้บญัชีธนาคาร โดยแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภท           
ออมทรัพยห์รือกระแสรายวนั เฉพาะ ธ.กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)                    
ธ .กรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)   ธ .กรุงศรีอยุธยา  จํากัด  (มหาชน) ธ .ทหารไทย  จํากัด  (มหาชน)                         
ธ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ธ.ธนชาต จาํกดั (มหาชน) และ ธ.ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น โดยช่ือ
บญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูจ้องซ้ือหุน้เท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 

 (5.5.5) เอกสารประกอบการแสดงตน  
 บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ี
ไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรือสาํเนา
เอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏในสมุดทะเบียน         
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 หรือในใบรับรองการจองซ้ือหุน้ ใหแ้นบสาํเนาเอกสารท่ีออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้ พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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 บุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว 
สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
สาํเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สําเนาใบต่างดา้ว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั้งบริษทั หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือหนงัสือรับรองของบริษทัท่ีมี
อายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนา
หนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดรั้บการรับรอง
ลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรับรองโดยเจา้หนา้ท่ีสถานทูตไทย หรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํ หรือรับรองความถกูตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 12 เดือนก่อน
วนัจองซ้ือ 
 

(5.5.6) หนงัสือมอบอาํนาจให้กระทาํการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผูรั้บมอบ
อาํนาจมากระทาํการแทน) พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนของผูจ้องซ้ือ และผูรั้บมอบอาํนาจซ่ึงลงนามรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 

 
(5.5.7) สาํหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อก

หลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ในนามผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการ
จองหลกัทรัพยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคน์าํหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) 
เท่านั้น” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) เพ่ือนาํส่งใหแ้ก่ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 

 
 5.6 การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตาม

จํานวนทีจ่องซ้ือเกนิกว่าสิทธิ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นแสดงความจาํนงจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เกินกว่าสิทธิของตน 
และไดช้าํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งในส่วนท่ีจองซ้ือตามสิทธิและส่วน
ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตน (Excess Right) ครบถว้นแลว้ แต่ไม่ไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนตามท่ีแสดงความจาํนง หรือไดรั้บจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนท่ี
จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ บริษทัฯ โดยตวัแทนการรับจองซ้ือฯจะดาํเนินการใหมี้การคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบ้ีย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วนั 
นับแต่วนัปิดการจองซ้ือหุ้น โดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามท่ีผูจ้องซ้ือระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ อยา่งไรกต็าม ในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร
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หรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือ
ไดต้ามท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตามท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของตวัแทนการรับจองซ้ือฯ ตวัแทนการรับจองซ้ือฯ จะดาํเนินการใหมี้การคืนเงินค่าจองซ้ือ
ในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่ง
จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซ้ือ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นของ        
บริษทัฯ ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 10  ตุลาคม 2557 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผูจ้องซ้ือจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเกบ็ต่างสาํนกัหกับญัชีหรือเชค็ธนาคาร (ถา้มี) 
 
ทั้งน้ี ไม่วา่กรณีใดๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตาม
จาํนวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิผา่นระบบการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือตามท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนใหผู้จ้องซ้ือตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 ให้ถือวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บเงินค่า
จองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิโดยชอบ และ
ผูจ้องซ้ือไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษทัฯ หรือตวัแทนการรับจองซ้ือฯ อีกต่อไป 
 

5.7 วธีิการส่งมอบหลกัทรัพย์ 
 (5.7.1) ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผูจ้องซ้ือมีบัญชีซ้ือขาย

หลกัทรัพยอ์ยู ่ บริษทัฯ จะดาํเนินการนาํหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชี
จาํนวนหุน้ท่ีผูจ้องซ้ือฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัทาํการ นบัแต่วนัปิด
การจองซ้ือหุน้  

 
(5.7.2)  ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 บริษทัฯ 

จะดาํเนินการนาํหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดย
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นเขา้บญัชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซ้ือ และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัทาํการ นบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหุน้  

 
(5.7.3) ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในนามของผูจ้องซ้ือ ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัฯ จะส่งมอบใบหุ้นและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามจาํนวนท่ี
ไดรั้บการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูล
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัปิดการ
จองซ้ือหุน้ 
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5.8 ข้อมูลสําคญัอืน่ๆ เกีย่วกบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(5.8.1) ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือจะไดรั้บหลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุน้ท่ีลงช่ือรับจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บจองซ้ือหุน้ 

เพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
(5.8.2) ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมิไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือมิไดช้าํระเงินตาม

วนัและเวลาท่ีกาํหนด หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีสั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้าม
วนัท่ีท่ีสั่งจ่าย บริษทัฯ จะถือว่าผูถื้อหุ้นดังกล่าวสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ี 

 
(5.8.3)  หากจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นระบุในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มากกว่า

จาํนวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บชาํระ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการ
จองซ้ือหุน้เป็นหลกั  

 
(5.8.4) หากจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมระบุในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นอ้ยกวา่

จาํนวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บชาํระ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร 

 
(5.8.5)  ผูถื้อหุ้นท่ีใชสิ้ทธิในการจองซ้ือจะตอ้งระบุรหัสบริษทัหลกัทรัพย ์(ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจอง) ท่ี         

ผูถื้อหุ้นมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่และเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะให้โอนหุ้นท่ีไดรั้บ
การจดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวให้ถูกตอ้ง โดยช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นใบจองซ้ือจะตอ้งเป็น
ช่ือเดียวกนักบัผูจ้องซ้ือ หากระบุรหสับริษทัหลกัทรัพยห์รือเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง หรือ
ระบุเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืน จะทาํให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ เขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย
ของหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือความล่าชา้ในการติดตามหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิฯ คืน และ
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว โดยออกใบหุ้นและใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรในนามของผูจ้องซ้ือและจดัส่งใบหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ใหต้ามช่ือท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 
ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถ
ขายหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บจดัสรรไดท้นัวนัทาํการแรกของการซ้ือขาย 

 
6. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน   

(6.1) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในการเสริมสภาพคล่องและปรับสถานะทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใหดี้ข้ึน 
 
(6.2) เพ่ือสํารองไวใ้ชใ้นการลงทุนในธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัฯ ดาํเนินการอยู่แลว้ในปัจจุบนั เช่น 

โครงการบา้นจดัสรรเพ่ือขาย อาคารชุดเพ่ือขาย และการบริหารจดัการทรัพยสิ์น 
 
(6.3) เพ่ือสาํรองไวใ้ชใ้นการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นอนาคต 
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7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  
เพ่ิมความแข็งแกร่ง และมัน่คงของบริษทัฯ และสร้างรายไดจ้ากการลงทุนและการให้บริการโครงการอสังหาริมทรัพย์
ต่างๆ และโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
8. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

 (8.1) นโยบายเงินปันผล 
คณะกรรมการของบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่                  
ผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีคาดวา่จะจ่ายประมาณร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุก
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษทัฯ ได้กาํหนดไว  ้อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และจะตอ้งพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษทัฯ และ
บริษทัในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
 

 (8.2) ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ดงักล่าวไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้ 

 
 (8.3) อ่ืนๆ 

- ไม่มี - 
  

9. รายละเอยีดอืน่ที่จําเป็นสําหรับการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ของ
บริษัท 

  
 1.  ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)   

คร้ังท่ี 2 (“SIRI-W2” หรือ “ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ”)  
 

 2.  ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
 

 3.  จํานวนทีอ่อกและเสนอขาย ไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย 
 

 4.  ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท (ศนูยบ์าท) 
 

 5.  อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  1  หน่วย  มี สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญได้ 1  หุ้น  (อาจ
เปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
 

 6. ราคาการใช้สิทธิ 2.50 บาท (สองบาทหา้สิบสตางค)์ ต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
 

 7. อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
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 8. วธีิการเสนอขาย บริษทัฯ จะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ควบคู่กบั การเสนอขายหุน้สามญั
เพ่ิมทุน โดยจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ น้ีให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นในวันท่ีบริษัทฯ 
กาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงไดแ้ก่ วนัท่ี 9 ตุลาคม 2557 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 10 ตุลาคม 
2557 
 
ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเสนอขาย 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมใน
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม 
ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน หากคาํนวณแลว้มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตํ่ากวา่ 
1 หน่วย ให้ปัดเศษดงักล่าวท้ิง  หากผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์องซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนในอตัราท่ีนอ้ยกวา่ หรือมากกวา่สิทธิท่ีพึงไดรั้บตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิม ผูถื้อหุ้นจะได้รับสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตาม
สัดส่วนท่ีลด-เพ่ิมตามจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรร  
 

 9.  เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ 
     เพือ่รองรับการปรับสิทธิ 

 

บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตาม
เง่ือนไขในการปรับสิทธิเม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ
และเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ี
กําหนดไวใ้นข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน        
ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญั        
แสดงสิทธิ เช่น (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั        
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ (ข) เม่ือบริษทัมีการเสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (ค) เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ        
ในราคาตํ่าหรือมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในราคาตํ่า (ง) เม่ือบริษทั
จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (จ) เม่ือ
บริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ        
(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีทาํให้ผลประโยชน์        
ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ จะไดรั้บเม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดอ้ยไปกวา่เดิม เป็นตน้ 
 

  10. ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ คร้ัง
แรก เม่ือครบ 1 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (“วนัเร่ิมใชสิ้ทธิ”) 
โดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ คือ วนัทาํการสุดทา้ย
ของทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่
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ละปีปฏิทินภายหลงัจากวนัเร่ิมใชสิ้ทธิ ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ทั้งน้ี วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัทาํการสุดทา้ยของส้ินไตรมาส
หลงัจากวนัเร่ิมใช้สิทธิ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปีนบัแต่แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนักาํหนด
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนักาํหนดใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดใชสิ้ทธิ 
 

 11. ตลาดรองของใบสําคญั 
      แสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 12. ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กดิ              
      จากการใช้สิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

  13. นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

 
1. ช่ือและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ 
 บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “แสนสิริ”) มีช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรัพย ์คือ SIRI โดยมีรายละเอียด      
ท่ีอยูส่ านกังานใหญ่ ดงัน้ี 
 บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
 โทรศพัท:์ 0-2201-3905 และ 0-2201-3906 
 โทรสาร: 0-2201-3904 
 Website: http://www.sansiri.com 
 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิและการแข่งขัน 

บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี 2527 ประกอบธุรกิจหลกัประเภทพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยไดจ้ด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือปี 2538 และน าหุ้นเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539  

ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2557(วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XR) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 
19,823,634,538.57 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 18,526,761,251 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท และมีทุนช าระ
แลว้ เป็นเงินทั้งส้ิน 10,935,364,962.85 บาท โดยมีหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จ านวน 10,219,967,255 หุน้ 

 
2.1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

กลุ่มบริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจหลกั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อนัไดแ้ก่ (1) ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(2) ธุรกิจ
บริการอสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ี ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
2.1.1 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 (ก) ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 

 

 

http://www.sansiri.com/
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บ้านเดีย่ว / บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ / ช็อปเฮาส์ / โฮม ออฟฟิศ คอนโดมิเนียม

> 10.10 ล้านบาทตอ่ยูนิต > 7.10 ล้านบาทตอ่ยูนิต > 120,000 บาทตอ่ตรม.

สงู

5.10 – 10.10 ล้านบาทตอ่ยูนิต 3.10 – 7.10 ล้านบาทตอ่ยูนิต 80,000-120,000 บาทตอ่ตรม.

ปานกลาง

2.51 – 5.10 ล้านบาทตอ่ยูนิต 1.20 – 3.10 ล้านบาทตอ่ยูนิต 60,000-80,000 บาทตอ่ตรม.

ต ่า

ระดบั

ราคา

ประเภทผลิตภัณฑ์

 

แสนสิริพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายหลากหลายรูปแบบภายใตแ้บรนด์ต่าง ๆ โดยมีผลิตภณัฑ์ทั้งบา้น
เด่ียว ทาวน์เฮาส์ ช็อปเฮาส์ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุกระดบัราคา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มท่ี
แตกต่างกนั ผลิตภณัฑข์องแสนสิริในทุกระดบัราคา ยงัคงคุณภาพตามมาตรฐานของแสนสิริ ในปี 2556 แสนสิริไดพ้ฒันา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มมากข้ึน อาทิ การพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมใกล้สถานศึกษา ภายใต้แบรนด ์            
“ดีคอนโด แคมปัสรีสอร์ท” เพ่ือเจาะกลุ่มลูกคา้นกัศึกษา การพฒันาโครงการบา้นเด่ียวท่ีมีระดบัราคาขายเฉล่ียประมาณ 3 
ลา้นบาทต่อยนิูต ภายใตแ้บรนดใ์หม่ “คณาสิริ” เพ่ือตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดค้รัวเรือนไม่ต ่ากวา่ 72,000 บาท ต่อเดือน 
ตลอดจนการพฒันาโครงการทาวน์เฮาส์ท่ีมีระดบัราคาขายเฉล่ีย 1.5 ลา้นบาทต่อยนิูต ภายใตแ้บรนด ์ “เมททาวน์” เพื่อตอบ
โจทยก์ลุ่มลกูคา้ท่ีมีรายไดค้รัวเรือนไม่ต ่ากวา่ 36,000 บาทต่อเดือน 

ในปี 2556 แสนสิริยงัไดข้ยายการพฒันาโครงการไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ ท่ีมีศกัยภาพต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา โดย       
แสนสิริ ไดล้งทุนพฒันาโครงการในอ าเภอและจงัหวดัใหม่ ๆ ประกอบดว้ยจงัหวดันครราชสีมา (โคราช) ระยอง อุดรธานี 
เชียงราย สุราษฎร์ธานี อ  าเภอหาดใหญ่ อ าเภอบางแสน เป็นตน้ ทั้งน้ี ในปี 2556 แสนสิริเปิดตวัโครงการทั้งหมดรวม 48 
โครงการ แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 23 โครงการ และโครงการในต่างจงัหวดัอีกจ านวน 
25 โครงการ อยา่งไรก็ดี ส าหรับการพฒันาโครงการในต่างจงัหวดั แสนสิริจะเร่ิมตน้ท่ีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียม
ขนาดเลก็ ซ่ึงมีมูลค่าโครงการ ไม่สูงนกั ภายใตแ้บรนด ์“เดอะ เบส” และ “ดีคอนโด” เป็นหลกั และหากไดรั้บการตอบรับ
จากลูกคา้เป็นอยา่งดี แสนสิริจะขยายการพฒันาโครงการไปยงับา้นเด่ียวและทาวน์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียมท่ีมีระดบัราคา
สูงข้ึน เพ่ือรองรับความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มอ่ืน ๆ  
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ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 แสนสิริไดเ้ปิดตวัโครงการใหม่เพ่ิมเติมอีกจ านวน 6 โครงการ ประกอบดว้ยโครงการ
บา้นเด่ียวจ านวน 4 โครงการ โครงการทาวน์เฮาส์จ านวน 1 โครงการ โครงการคอนโดมิเนียมจ านวน 1 โครงการ แบ่งเป็น
โครงการในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 5 โครงการ และต่างจงัหวดั จ านวน 1 โครงการ โดยเป็นโครงการบา้น
เด่ียวโครงการแรกในจงัหวดัขอนแก่น คือ โครงการบุราสิริ บึงหนองโคตร ขอนแก่น  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีโครงการเพื่อขาย สามารถสรุปโดยประมาณไดด้งัต่อไปน้ี 
 

โครงการ  สถานทีต่ั้งโครงการ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
หน่วย 

มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

ความคบืหน้าของ
การก่อสร้าง 

(ร้อยละของมูลค่า
ตามบญัชี) 

ความคบืหน้าของ
การขาย 

(ร้อยละของมูลค่า
ขายทั้งโครงการ) 

บา้นเด่ียว 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 25 6,140 43,887 76.86 51.08 

ต่างจงัหวดั 5 693 4,549 74.68 43.06 

ทาวน์เฮาส์ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 15 3,246 10,824 91.77 53.66 

ต่างจงัหวดั 5 275 894 97.87 38.83 

คอนโดมิเนียม 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 19 11,134 29,872 57.44 72.05 

ต่างจงัหวดั 40 19,911 48,801 49.66 58.98 

ต่างประเทศ 1 6 461 100.00 67.00 

รวม 110 41,405 139,290 66.71 57.15 

หมายเหตุ : * ปริมณฑล รวมถึง จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมุทรสาคร 
 

 (ข) ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่เช่า 
 แสนสิริมีธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือเช่าซ่ึงก่อใหเ้กิดรายรับอยา่งต่อเน่ือง (Recurring Income) ไดแ้ก่ อาคาร

สิริภิญโญ ซ่ึงเป็นอาคารส านกังานใหเ้ช่า ตั้งอยูบ่ริเวณถนนศรีอยธุยา อยา่งไรกดี็ บริษทั ปภานนั จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของแสน
สิริไดต้กลงขายทรัพยสิ์น อนัประกอบดว้ย ท่ีดิน และอาคารส านกังาน “อาคารสิริภิญโญ” พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคและ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการประกอบกิจการอาคารส านกังานดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ใน
เดือนมีนาคม 2557 นอกจากน้ี แสนสิริยงัมีโครงการขายสิทธิการเช่าอีก 2 แห่ง ประกอบดว้ย โครงการ ซนั สแควร์ สีลม ซ่ึงเป็น
อาคารพาณิชย ์และโครงการบา้นแสนสิริ ซ่ึงเป็นอาคารท่ีพกัอาศยั  

 

 2.1.2  ธุรกจิบริการอสังหาริมทรัพย์ 

 (ก) ธุรกจิด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจดา้นบริการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงด าเนินงานโดยบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (“พลสั”) เป็นธุรกิจท่ี
ส่งเสริมกนักบัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายไดเ้ป็นอยา่งดี โดยนอกจากจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้
ดว้ยบริการท่ีครบวงจร ยงัเป็นแหล่งกระแสรายรับท่ีต่อเน่ืองส าหรับแสนสิริ และเอ้ืออ านวยให้แสนสิริสามารถใช้
ประโยชน์จากฐานขอ้มูล เพ่ือน ามาพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์ห้ตรงกับความตอ้งการของตลาดต่อไป             
โดยธุรกิจด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ (1) บริการตัวแทนซ้ือ ขาย เช่า
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อสังหาริมทรัพยแ์ละบริหารงานขายโครงการ (2) การบริหารจดัการอสังหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร ทั้งการบริหาร
จดัการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการอยู่อาศยัและการบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์
ภายใตก้ารบริหารงาน จ านวน 127 โครงการ มีพ้ืนท่ีบริหารรวมทั้งส้ิน 2.48 ลา้นตารางเมตร (ขอ้มูลส้ินสุด ณ 30 
มิถุนายน 2557) และ (3) บริการใหค้  าปรึกษาดา้นอสังหาริมทรัพยท์ั้งก่อนเร่ิมและระหวา่งการด าเนินโครงการ โดย
ครอบคลุมดา้นการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การส ารวจและศึกษาตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้าง
การเงิน นอกจากน้ี ยงัมีบริการตรวจสอบอาคาร ซ่ึงด าเนินงานโดย บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  

(ข) ธุรกจิด้านการศึกษา 

ปัจจุบนั แสนสิริประกอบกิจการโรงเรียน ภายใตช่ื้อ “โรงเรียนสาธิตพฒันา” ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพ่ิม
แหล่งรายไดจ้ากกิจการโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองแลว้ (Recurring Income) ยงัเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ 
และสร้างผลประโยชน์ร่วม (Synergy) กบัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องแสนสิริ เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตพฒันา
ตั้งอยูใ่กลบ้ริเวณโครงการท่ีอยูอ่าศยัของแสนสิริหลายแห่ง 

(ค) ธุรกจิโรงแรม 

ปัจจุบนั แสนสิริมีธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ประกอบดว้ย “โรงแรม เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชัน่ หวัหิน” 
(เดิมช่ือ “คาซา เดล มาเร”) ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีห้องพกัจ านวน 46 ห้อง และ “โรงแรม 
เอสเคป แสนสิริ โฮเทล คอลเลคชัน่ เขาใหญ่” ซ่ึงเปิดให้บริการเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา มีหอ้งพกัจ านวน 54 หอ้ง 

 

2.2 ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
 ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยข์องไทยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 ยงัไดรั้บผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงหลายปัจจัย 
โดยเฉพาะปัจจยัทางการเมือง ซ่ึงในช่วงตน้ปี 2557 นั้น สถานการณ์ทางการเมืองท่ียงัคงรุนแรงและไม่ชดัเชน ส่งผลให้การ
ลงทุนและการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยช์ะลอตวัลง เน่ืองจากผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการยงัขาดความเช่ือมัน่ในสภาวะ
เศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ อีกทั้งปัจจยัดา้นปัญหาหน้ีภาคครัวเรือนท่ียงัเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยมี์
ความเขม้งวดและระมดัระวงัในการอนุมติัสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมากข้ึนอีกดว้ย นอกจากน้ี ตลาดอสังหาริมทรัพยย์งัคงไดรั้บ
ผลกระทบจากปัจจยัดา้นตน้ทุน ซ่ึงราคาท่ีดิน ค่าแรง วสัดุก่อสร้าง และราคาพลงังานในประเทศ มีแนวโนม้จะปรับสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ืองอีกเช่นกนั อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปัจจยัเส่ียงหลายปัจจยั ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2557 น้ี ยงัพอมีปัจจัย
สนบัสนุน อาทิ ทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย ซ่ึงมีผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียนโยบายยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่า 
อีกทั้งการชะลอการลงทุนของผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จะสามารถช่วยลดภาวะความเส่ียงของปัญหาอุปทานท่ี
อยูอ่าศยัลน้ตลาดไดใ้นระดบัหน่ึงอีกดว้ย 

 

  ส าหรับแนวโนม้ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 คาดการณ์วา่จะยงัชะลอตวั แต่มีแนวโนม้ฟ้ืน
ตวัมากข้ึนหลงัจากสถานการณ์ทางการเมืองเร่ิมคล่ีคลายและมีความชดัเจนมากข้ึน ส่งผลให้ทั้งผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ใน
การตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ขณะเดียวกนั ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยก์ลบัมาลงทุน หลงัจากชะลอการลงทุนในช่วง
ตน้ปีออกไป อยา่งไรก็ตาม หากเศรษฐกิจสามารถปรับตวัดีข้ึน ประกอบกบัความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการท่ี
ทยอยกลบัคืนมา จะส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพยส์ามารถกลบัสู่ภาวะปกติได ้ส าหรับแนวโนม้ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์น
อนาคต จะยงัไดรั้บปัจจยับวกจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อยา่ง
เป็นทางการในปลายปี 2558 ส่งผลใหก้ารลงทุนจากต่างประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอีกเช่นกนั 



ส่วนท่ี 2 บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 

หนา้ 5 

 

สรุปสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในคร่ึงปีแรกของปี 2557 
พ้ืนท่ีส ารวจตลาดอสังหาริมทรัพย ์แบ่งออกเป็น 6 บริเวณ ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงัน้ี  

 

พืน้ที ่ จังหวดั อ าเภอ / เขต 

ทิศเหนือ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจกัร หลกัส่ี ดอนเมือง ลาดพร้าว บางเขน สายไหม 

นนทบุรี อ าเภอเมือง ปากเกร็ด 

ปทุมธานี อ าเภอเมือง ธญับุรี ล  าลูกกา หนองเสือ คลองหลวง 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ วงัทองหลาง สะพานสูง คลองสามวา หนองจอกมีนบุรี บึงกุ่ม คนันายาว 

ทิศตะวนัออก กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางนา สวนหลวง ประเวศ ลาดกระบงั 

สมุทรปราการ อ าเภอเมือง พระประแดง บางพลี บางปู 
ทิศตะวนัตก กรุงเทพมหานคร เขตตล่ิงชนั บางแค (ถนนเพชรเกษมเหนือ) ภาษีเจริญ (ถนนเพชรเกษมเหนือ) ทววีฒันา 

หนองแขม 

นนทบุรี เขตบางบวัทอง บางใหญ่ บางกรวย ไทรนอ้ย 

นครปฐม เขตพทุธมณฑล สามพราน 

ทิศใต ้ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขนุเทียน ทุ่งครุ 

สมุทรสาคร อ าเภอเมืองกระทุ่มแบน 

สมุทรปราการ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์

 
สถานการณ์ตลาดบ้านเดีย่ว 

 ส าหรับสถานการณ์ตลาดบา้นเด่ียวในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 มีจ านวนยนิูตเสนอขาย 23,627 ยนิูต ลดลง 137 ยนิูต 
หรือลดลงร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ แต่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.8 หรือ 874 ยนิูต เม่ือเทียบกบัคร่ึงหลงั
ของปี 2556 เป็นผลมาจากปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีไดส่้งผลใหผู้ป้ระกอบการเล่ือนการเปิดโครงการและชะลอการ
ลงทุนในบางโครงการออกไป แต่ในปัจจุบนั สถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน ผูป้ระกอบการจึงสามารถทยอย
เปิดตวัโครงการใหม่ตามแผนไดอี้กคร้ัง ส าหรับจ านวนยนิูตเสนอขายในคร่ึงแรกของปี 2557 มีจ านวนลดลงในเกือบทุก
พ้ืนท่ี เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อนหนา้ ยกเวน้พ้ืนท่ีทางทิศเหนือและทิศใต ้ท่ีมีจ านวนยนิูตเสนอขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23 
และร้อยละ 2 ตามล าดบั โดยจ านวนยนิูตเสนอขายในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 เป็นสัดส่วนของผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ี
ร้อยละ 71 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดยงัคง
เป็นบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั แสนสิริ จ ากดั 
(มหาชน) 

 ส าหรับยอดขายบา้นเด่ียวในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 มีจ านวน 5,548 ยนิูต ลดลงร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกนัของปี 
2556 และสัดส่วนยอดขายลดลงร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยทั้งยอดขายและสัดส่วนยอดขายท่ีลดลงนั้น 
เป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริโภคขาดความมัน่ใจในสภาพเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบนั จึงชะลอการซ้ืออสังหาริมทรัพย์
ออกไป เพ่ือหลีกเล่ียงหน้ีสินท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาในภายหลงั ท าให้ยอดขายบา้นเด่ียวลดลงในเกือบทุกพ้ืนท่ี ยกเวน้พ้ืนท่ี
ทางทิศใตท่ี้มีการเปิดเฟสเพ่ิมเติมส าหรับโครงการเก่าท่ีอยูใ่นท าเลดี ท าให้ไดรั้บการตอบรับท่ีดีและมียอดขายเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ดงัแผนภาพ 1 
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แผนภาพ 1  จ านวนยูนิตเสนอขาย และจ านวนยูนิตขายได้ ในตลาดบ้านเดีย่ว 

 

ท่ีมา : ฝ่ายวจิยัและพฒันา บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

 หากพิจารณาจ านวนยนิูตเสนอขายและยอดขายตามระดบัราคา พบวา่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 บา้นเด่ียวระดบั
ราคา 3 – 4.99 ลา้นบาท ยงัเป็นระดบัราคาหลกัในตลาดท่ีมีจ านวนยนิูตเสนอขายมากท่ีสุด โดยมีจ านวนอยูท่ี่ 10,328 ยนิูต 
ในขณะท่ีบ้านเด่ียวระดบัราคาต ่ากว่า 3 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงสุดท่ีร้อยละ 35 เพ่ือรองรับการเติบโตของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะปานกลาง ในดา้นยอดขายคร่ึงแรกของปี 2557 พบวา่ ยอดขายบา้นเด่ียวในระดบัราคา 3-9.99 ลา้นบาทเร่ิม
มีการตอบรับท่ีชะลอตวัลง แมจ้ะมีจ านวนยนิูตเสนอขายสูงท่ีสุดในตลาด ซ่ึงยอดขายท่ีลดลงนั้น อาจเป็นผลมาจากความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง อยา่งไรกต็าม บา้นเด่ียวระดบัราคาต ่ากวา่ 3 ลา้นบาท มียอดขายเติบโตข้ึนร้อยละ 50 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คาดว่าเป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริโภคระดบักลางบางส่วนในพ้ืนท่ีชานเมือง ไดต้ดัสินใจซ้ือบา้น
เด่ียวในราคาต ่าลง เน่ืองจากมีสินคา้ให้เลือกเพ่ิมข้ึนในช่วงน้ี และเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการซ้ือบา้นเด่ียวราคาสูง
ในช่วงท่ีเศรษฐกิจยงัขาดเสถียรภาพ นอกจากน้ี บา้นเด่ียวในระดบัราคา 20 ลา้นบาทข้ึนไป ยงัมีอตัราการเติบโตของยอดขาย
สูงท่ีสุด โดยเพ่ิมข้ึนจากช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 ถึงร้อยละ 136 เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคในระดบัราคาน้ี เป็นกลุ่มท่ีมีฐานะ
ทางการเงินดี จึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาภายในประเทศท่ีผา่นมา อยา่งไรกต็าม บา้นเด่ียวในระดบัราคาอ่ืนๆ มียอดขาย
ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเฉพาะบา้นเด่ียวราคา 3-4.99 ลา้นบาท มียอดขายลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 17 ดงั
แผนภาพ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 

หนา้ 7 

 

แผนภาพ 2 จ านวนยูนิตเสนอขาย และร้อยละของยูนิตที่ขายได้ โครงการบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งตาม
ระดบัราคา 

 
ท่ีมา : ฝ่ายวจิยัและพฒันา บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

 

ภาพรวมตลาดบา้นเด่ียวในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 ยงัคงมีความไม่แน่นอน ผูป้ระกอบมีการเร่งระบายสินคา้คง
คา้งและเร่ิมทยอยเปิดโครงการใหม่ตามแผนท่ีถูกเล่ือนออกไปจากปีท่ีแลว้ ท าให้มีจ านวนยนิูตเสนอขายในช่วงคร่ึงปีแรก
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ียอดขายยงัไม่ไดรั้บการตอบรับท่ีดี เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัขาดความเช่ือมัน่จากปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง 
รวมถึงปัญหาภาวะหน้ีสินภาคครัวเรือน ทั้งน้ี ยนิูตเสนอขายคงคา้งจ านวน 18,079 ยนิูต คาดวา่ตอ้งใชเ้วลาดูดซับประมาณ 
18-24 เดือน ข้ึนอยูก่บัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในอนาคต ส าหรับแนวโนม้ตลาดบา้นเด่ียว คาดการณ์วา่จะมียนิูตเสนอขาย
ใหม่เขา้สู่ตลาดไม่ต ่ากวา่ 6,000 ยนิูต โดยคาดวา่จะเนน้การลงทุนไปยงัโครงการท่ีมีระดบัราคาสูง เพ่ือรองรับความตอ้งการ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะมัน่คง  

สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ 

 ส าหรับสถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 มีจ านวนยนิูตเสนอขายทั้งหมด 25,150 ยนิูต 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัคร่ึงหลงัของปี 2556 
เน่ืองจากมีการพฒันาโครงการใหม่และขยายเฟสใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดป้านกลาง ส่งผลให้จ านวนยนิูตเสนอขายในคร่ึงแรกของปี 2557 เพ่ิมข้ึนในเกือบทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะบริเวณใกลเ้คียง
รถไฟฟ้าและส่วนต่อขยายในอนาคต โดยพ้ืนท่ีทางทิศตะวนัตก มีจ านวนยูนิตเสนอขายเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีร้อยละ 69            
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีทางทิศใตมี้จ านวนยนิูตเสนอขายลดลง เน่ืองจากมีจ านวนยนิูตเปิดใหม่เขา้สู่ตลาดเป็นจ านวนมากในช่วงก่อน
หนา้ ท าใหย้นิูตเสนอขายส่วนใหญ่เป็นยนิูตคงคา้งจากปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ี จ  านวนยนิูตเสนอขายในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เป็น
สัดส่วนของผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีร้อยละ 55 โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดยงัคงเป็นบริษทั 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ  ากัด (มหาชน) และบริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 



ส่วนท่ี 2 บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 

หนา้ 8 

 

ส าหรับยอดขายทาวน์เฮาส์ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 มีจ านวน 8,686 ยนิูต ลดลงท่ีร้อยละ 14 จากคร่ึงแรกของปี 
2556 เป็นผลมาจากความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินภาคครัวเรือน ท าใหผู้บ้ริโภคชะลอ
การตดัสินใจซ้ือออกไป ส่งผลใหย้อดขายทาวน์เฮาส์ลดลงในเกือบทุกพ้ืนท่ี ยกเวน้ พ้ืนท่ีทางทิศใต ้ท่ีมีหลายโครงการไดรั้บ
การตอบรับท่ีดีและสามารถปิดการขายได ้รวมถึงพ้ืนท่ีทางทิศตะวนัตก ท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึน สืบเน่ืองจากการขยายตวัของ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง และการขยายตวัของศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ท่ีส่งผลใหค้วามตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีดงักล่าวเพ่ิมสูงข้ึน 
ดงัแผนภาพ 3  

แผนภาพ 3  จ านวนยูนิตเสนอขาย จ านวนยูนิตขายได้ และร้อยละของยูนิตขายได้ ในตลาดทาวน์เฮาส์ 

 

ท่ีมา : ฝ่ายวจิยัและพฒันา บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

 หากพิจารณาจ านวนยนิูตเสนอขายและยอดขายตามระดบัราคา พบวา่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 ทาวน์เฮาส์ระดบั
ราคา 1 – 2.99 ลา้นบาท มีจ านวนยนิูตเสนอขายมากท่ีสุดอยูท่ี่ 16,567 ยนิูต หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของจ านวนยนิูตเสนอขาย
ทาวน์เฮาส์ทั้งหมด ในขณะท่ีทาวน์เฮาส์ระดบัราคา 5 ลา้นบาทข้ึนไป มีอตัราการเติบโตของยนิูตเสนอขายสูงสุดท่ีร้อยละ 
116  เน่ืองจากทาวน์เฮาส์ในระดบัราคาดงักล่าว เป็นทางเลือกท่ีดีให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดป้านกลาง-สูง และมีความ
พอใจในท่ีพกัอาศยัรูปแบบทาวน์เฮาส์มากกวา่บา้นเด่ียว อยา่งไรกต็าม ทาวน์เฮาส์ในระดบัราคาต ่ากวา่ 1 ลา้นบาทมีจ านวน         
ยนิูตเสนอขายและยอดขายลดลงสูงท่ีสุด ดงัแผนภาพ 4 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 

หนา้ 9 

 

แผนภาพ 4 จ านวนยูนิตเสนอขายและร้อยละของยูนิตที่ขายได้ โครงการทาวน์เฮาส์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล               
ตามระดบัราคา 

  
ท่ีมา : ฝ่ายวจิยัและพฒันา บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

 

สถานการณ์ตลาดทาวน์เฮาส์โดยรวมในคร่ึงแรกของปี 2557 พบวา่ จ านวนยนิูตท่ีขายไดเ้ติบโตชา้กวา่ปริมาณยนิูต
เสนอขายท่ีทยอยเขา้สู่ตลาดเป็นระยะ หลงัจากท่ีมีการชะลอแผนการลงทุนออกไปจากสถานการณ์ทางการเมือง ทั้งน้ี จาก
ภาวะหน้ีสินภาคครัวเรือนท่ีสูงข้ึน และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ียงัขาดเสถียรภาพ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความ
ระมดัระวงัในการบริโภคและชะลอการตดัสินใจในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัออกไป ส าหรับแนวโนม้ตลาดทาวน์เฮาส์ในอนาคต
นั้น คาดการณ์วา่ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 จะมีจ านวนยนิูตเสนอขายใหม่ไม่ต ่ากวา่ 8,000 ยนิูต ส าหรับจ านวนยนิูตเสนอ
ขายคงคา้งในปัจจุบนัจ านวน 16,000 ยนิูต คาดการณ์วา่จะใชเ้วลาในการดูดซบัยาวนานข้ึน โดยใชเ้วลาประมาณ 14 เดือน  

 

สถานการณ์ตลาดคอนโดมเินียม 
 

ส าหรับสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 มีจ านวนยนิูตเสนอขายคอนโดมิเนียมอยูท่ี่ 
69,057 ยนิูต ลดลง 6,104 ยนิูต หรือร้อยละ 8  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยพ้ืนท่ีรามค าแหงและพ้ืนท่ีสุวรรณภูมิ มี
จ านวนยนิูตเสนอขายลดลงสูงสุด โดยลดลงร้อยละ 58 และร้อยละ 39 ตามล าดบั  ในขณะท่ีพ้ืนท่ีพญาไทมีจ านวนยนิูตเสนอ
ขายเพ่ิมข้ึนสูงสุด โดยเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 250 จากการเปิดตวัโครงการใหม่ 3 โครงการ เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หนา้ ท่ีไม่มียนิูตเสนอขายใหม่เขา้สู่ตลาด นอกจากน้ี จ านวนยนิูตเสนอขายในพ้ืนท่ีธนบุรี พ้ืนท่ีบางซ่ือ และพ้ืนท่ีนนทบุรี ยงั
มีจ านวนเพ่ิมข้ึน โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนมาจากการเปิดตวัโครงการใหม่หลงัจากสถานการณ์การเมืองเร่ิมคล่ีคลาย ประกอบกบั
การขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีดงักล่าวอีกดว้ย ดงัแผนภาพ 5  

 

 

 
 



ส่วนท่ี 2 บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 
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แผนภาพ 5 จ านวนยูนิตเสนอขาย จ านวนยูนิตขายได้ และร้อยละของยูนิตขายได้ ในตลาดคอนโดมเินียม 

  
ท่ีมา : ฝ่ายวจิยัและพฒันา บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

 

ในดา้นยอดขายโดยรวมของตลาดคอนโดมิเนียมในคร่ึงแรกของปี 2557 มีจ านวน 28,296 ยูนิต ลดลง 11,012 ยนิูต 
หรือร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกนัของปี 2556 โดยคิดเป็นร้อยละ 41 จากจ านวนยนิูตเสนอขายหอ้งชุดทั้งหมด เป็นผลจากการ
ท่ียนิูตเสนอขายส่วนใหญ่ถูกดูดซับไปเป็นจ านวนมากในปีท่ีผ่านมา ประกอบกบัปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคชะลอการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยอ์อกไป โดยยอดขายในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไดป้รับตวัลดลง ยกเวน้ยอดขายใน
พ้ืนท่ีพญาไท พ้ืนท่ีมีนบุรี และพ้ืนท่ีธนบุรี ท่ีจ  านวนยอดขายยงัคงเติบโต โดยพ้ืนท่ีพญาไทนั้น จ านวนยอดขายเติบโตสูงสุด
ถึงร้อยละ 297 สอดคลอ้งตามจ านวนยนิูตเสนอขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

 
 ดา้นราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรของคอนโดมิเนียมในปีคร่ึงแรกของปี 2557 พบว่ามีจ านวนยนิูตเสนอขายสูงสุดใน
กลุ่มราคา 70,000-99,999 บาทต่อตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนยนิูตเสนอขายทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ ราคา 
50,000-69,999 บาทต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 29 และราคาต ่ากว่า 50,000 บาทต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
จ านวนยนิูตเสนอขายทั้งหมด โดยจ านวนยนิูตเสนอขาย มีจ านวนลดลงในทุกระดบัราคา ยกเวน้กลุ่มราคาต ่ากว่า 50,000 
บาทต่อตารางเมตร ท่ีจ านวนยนิูตเสนอขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี 2556 เป็นผลจากจ านวนยนิูต
เสนอขายใหม่ท่ีเร่ิมกระจายตวัออกนอกเมือง ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงตามการพฒันาเส้นทาง
คมนาคมอยา่งรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายต่างๆ ในพ้ืนท่ีธนบุรี พ้ืนท่ีนนทบุรี และพ้ืนท่ีมีนบุรี เป็นตน้ ซ่ึงยงัมีพ้ืนท่ีในการ
พฒันาโครงการจ านวนมาก รวมถึงตน้ทุนในการพฒันาท่ีไม่สูงมากนกั อยา่งไรกต็าม ในดา้นยอดขาย การตอบรับส่วนใหญ่
ลดลงเกือบทุกระดบัราคา มีเพียงกลุ่มราคามากกวา่ 199,999 บาทต่อตารางเมตร ท่ียอดขายทรงตวัเม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงแรก 
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ของปี 2556 เน่ืองจากผูบ้ริโภคในกลุ่มดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีรายไดดี้ มีสภาพคล่องสูง ท าให้
อตัราการตอบรับคอนโดมิเนียมในกลุ่มราคาดงักล่าวค่อนขา้งทรงตวั โดยราคาเสนอขายเฉล่ียทั้งตลาดอยูท่ี่ 91,252 บาทต่อ
ตารางเมตร เติบโตข้ึนร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกนัในปี 2556 และเติบโตข้ึนร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วงส้ินปีท่ีผ่านมา ดงั
แผนภาพ 6 
 
แผนภาพ 6 จ านวนยูนิตเสนอขาย และร้อยละของยูนิตทีข่ายได้ โครงการคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตาม
ระดบัราคา 

 

 ท่ีมา : ฝ่ายวจิยัและพฒันา บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
 

 ภาพรวมของตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 ยงัคงชะลอตวัทั้งดา้นยนิูตเสนอขายและยนิูตท่ีขายได ้
เป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองท่ียงัขาดเสถียรภาพ ซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ริโภค
ชะลอการตดัสินใจซ้ือออกไป อีกทั้งผูป้ระกอบการยงัขาดความเช่ือมัน่ในการลงทุน ประกอบกบัในช่วงปี 2556 ท่ีผ่านมา 
ตลาดคอนโดมิเนียมมีการพฒันาโครงการเพื่อขายและถูกดูดซบัไปเป็นจ านวนมากแลว้ ท าใหต้ลาดคอนโดมิเนียมในปี 2557 
เกิดการชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ อยา่งไรกต็าม คาดการณ์วา่ตลาดคอนโดมิเนียมในคร่ึงหลงัของ
ปี 2557 มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึน เน่ืองจากปัญหาทางการเมืองคล่ีคลายลง อีกทั้ งมีแผนการอนุมัติการลงทุนในระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีจะช่วยอดัฉีดเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจให้เพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการหลายรายเร่ิมมีความเช่ือมัน่ 
และเตรียมแผนเปิดตวัโครงการใหม่ ทั้งน้ีแนวโนม้การปรับตวัท่ีดีข้ึนของตลาดคอนโดมิเนียมอาจตอ้งรอความชดัเจนในปี 
2558 เน่ืองจากยงัมีปัจจยัดา้นปัญหาหน้ีสินภาคครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง จนส่งผลใหธ้นาคารพาณิชยเ์พ่ิมความระมดัระวงั
ในการปล่อยสินเช่ือ และยงัคงมีจ านวนยนิูตคงคา้งจากรอบคร่ึงปีแรก ซ่ึงมีจ านวนสูงถึง 40,771 ยนิูต โดยคาดการณ์วา่ช่วง
คร่ึงหลงัของปี 2557 จะมีจ านวนยนิูตเสนอขายใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวนประมาณ 35,000 ยนิูต จาก 70 โครงการ เติบโตจาก
คร่ึงปีแรกอีกประมาณร้อยละ 30 – 40 ซ่ึงคาดวา่ยนิูตคงคา้งตอ้งใชเ้วลาการดูดซบัท่ียาวนานข้ึนอยา่งนอ้ย 12 เดือน 
 



ส่วนท่ี 2 บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 

หนา้ 12 

 

 
2.3  โครงสร้างรายได้ 
 โครงสร้างรายไดจ้ าแนกตามกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปี 2554-2556 และงวด 6 เดือน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
 

ผลติภัณฑ์ / บริการ ด าเนินการโดย 
การถือหุ้นของ
บริษัท (ร้อยละ) 

งวด 6 เดอืน ส้ินสุด 
30 มิ.ย.2557 

ประจ าปีส้ินสุด ประจ าปีส้ินสุด ประจ าปีส้ินสุด 

2556 2555 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์                     

1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
ขาย 

                    

-  ประเภทบา้นเด่ียว 
SIRI, PW,   

AW, CC, PPN, 
PPS 

- , 100,  
100, 100, 100, 

100 
4,765 40.9 10,166 35.1 9,406 31.3 7,099 34.3 

-  ประเภททาวน์เฮา้ส์ 

SIRI, PLUS, 
PPV, CC, PW, 
QT, PPN, AW, 

NED 

- , 100,  
100, 100, 100, 
100, 100, 100, 

100 

964 8.3 2,367 8.2 4,635 15.4 3,372 16.3 

-  ประเภทคอนโดมิเนียม 

SIRI, SV,  
RED, AW,  

PPN, QT, SG, 
PPS 

- , 100,  
100, 100,  

100, 100, 100, 
100 

4,286 36.8 15,191 52.4 14,913 49.6 9,299 45.0 

1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเช่า 
          

-  รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 

SIRI, SUN, 
 AW, RED,  
PPN, NED, 

QT, TOUCH, 
CC, PCH 

- , 100,  
100, 100,  
100, 100,  
100, 100,  
100, 85 

27 0.2 84 0.3 113 0.4 113 0.5 

-  รายไดสิ้ทธิการเช่าตดับญัชี SUN, CC 100, 100 21 0.2 42 0.1 44 0.1 43 0.2 

2. ธุรกจิบริการอสังหาริมทรัพย์ 

SIRI, PW,  
PPN, PLUS, 
QT, TOUCH, 

SPC, PPS 

- , 100,  
100 ,100,  
100, 100,  
100, 100 

373 3.2 747 2.6 710 2.4 616 3.0 

3. รายได้อืน่ ๆ  เช่น 
          

- ดอกเบ้ียรับ 
  

7 0.1 21 0.1 32 0.1 26 0.1 

- รายรับค่าส่วนกลางหมู่บา้น 
  

37 0.3 66 0.2 61 0.2 64 0.3 

- รายรับค่าเปล่ียนสัญญาและยดึ
เงินจอง   

71 0.6 127 0.4 55 0.2 25 0.1 

- รายไดอ่ื้น 
  

1,095 9.4 175 0.6 119 0.4 25 0.1 

รวมรายได้ 
  

11,645 100.0 28,987 100.0 30,087 100.0 20,681 100.0 

อตัราการเพิม่(ลด) ของรายได้ 
(%)   

-     59.8 
 

-       3.7 
 

45.5 
 

10.3 
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*หมายเหตุ   -   SIRI   หมายถึง    บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) 
  PLUS    หมายถึง    บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
  CC   หมายถึง    บริษทั ชนชยั จ  ากดั 
  SV   หมายถึง    บริษทั แสนสิริ เวนเจอร์ จ  ากดั 
  PW   หมายถึง   บริษทั พิวรรธนา จ ากดั 
  AW      หมายถึง       บริษทั อาณาวรรธน์ จ ากดั 
  QT   หมายถึง      บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จ ากดั 
  RED   หมายถึง   บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
  PPV    หมายถึง    บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี เวนเจอร์ จ  ากดั 
  PPS   หมายถึง   บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั 
  PCH   หมายถึง   บริษทั แปซิฟิค ชาเลนจ ์โฮลด้ิง จ  ากดั 
  SUN   หมายถึง    บริษทั เอส.ย.ูเอน็ แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 
  TOUCH   หมายถึง    บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
  PPN    หมายถึง    บริษทั ปภานนั จ ากดั 
  NED    หมายถึง    บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 

 SPC      หมายถึง    บริษทั ศนูยบุ์คลากรสาธิตพฒันา จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั คลบัเฮา้ส์ พร็อพเพอร์ต้ี   จ  ากดั”) 
  SG   หมายถึง   Sansiri Guernsey (2009) Limited 

2.4  การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

2.4.1 การจดัหาท่ีดินและการเลือกรูปแบบการพฒันาโครงการ  

 ในการคดัเลือกท าเลท่ีดินส าหรับพฒันาโครงการ แสนสิริมีฝ่ายพฒันาธุรกิจเป็นหน่วยงานหลกัในการสรรหาท่ีดิน 
ซ่ึงมีแหล่งขอ้มูลจากเครือข่ายนายหนา้ บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั การส ารวจโดยทีมงานพฒันาธุรกิจ นอกจากน้ี เพ่ือ
เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ฝ่ายพฒันาธุรกิจไดเ้พ่ิมช่องทางในการเปิดรับขอ้มูลท่ีดินผา่นการติดต่อทางเวบ็ไซต์
ของแสนสิริ รวมไปถึงการติดต่อผ่านระบบ Call Center อีกดว้ย โดยฝ่ายพฒันาธุรกิจจะเป็นผูว้ิเคราะห์และศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการผา่นการท างานร่วมกนักบัฝ่ายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายรัฐกิจสัมพนัธ์ ส านกักฎหมาย ฝ่ายออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑ ์ฝ่ายพฒันาโครงการและฝ่ายการตลาด เพ่ือวิเคราะห์และตดัสินใจเลือกประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม
กบัท าเลท่ีตั้งนั้น ๆ เช่น บา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์  คอนโดมิเนียม หรืออาคารพาณิชย ์โดยฝ่ายรัฐกิจสัมพนัธ์และส านกักฎหมาย 
จะพิจารณาความเป็นไปไดท้างกฎหมาย เช่น การก าหนดความสูงของอาคาร ระยะห่างของโครงการจากถนน (Set back) 
เป็นตน้ ส่วนฝ่ายออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์จะพิจารณาลกัษณะท่ีดิน ณ ท าเลท่ีก าหนด ให้มีการจดัวางผงัโครงการท่ี
เหมาะสม โดยค านึงถึงความเป็นไปไดท้างกฎหมาย และฝ่ายพฒันาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้าง
โครงการ การประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างจากผงัโครงการท่ีก าหนด นอกจากน้ี ฝ่ายพฒันาธุรกิจจ าเป็นตอ้งประมาณการ
ยอดขายโดยใช้ขอ้มูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าในการคาดการณ์ให้สอดคลอ้งกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบนั 

2.4.2 การจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  
 แสนสิริมีขั้นตอนในการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีโปร่งใส และรัดกุม เพ่ือให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ภายใตม้าตรฐาน
สูงตามท่ีก าหนดไว ้โดยในขั้นตอนการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง แสนสิริจดัให้มีการเปิดซองประมูลราคาขายวสัดุก่อสร้าง และ
เคร่ืองตกแต่งหลายรายการ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพได ้การจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างจากผูผ้ลิตโดยตรงใน
ปริมาณมาก ท าให้แสนสิริไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด นอกจากน้ี แสนสิริยงัมีแผนรองรับความผนัผวนของ
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ราคาวสัดุก่อสร้างอยา่งรัดกุม โดยก าหนดราคาส่งมอบล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความผนัผวนของราคา และก าหนดผูรั้บผิดชอบ
ในการดูแลการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ในแต่ละหมวดท่ีส าคญัอยา่งใกลชิ้ด 
 
  ส าหรับโครงการบา้นเด่ียว และทาวน์เฮาส์ แสนสิริจะท าการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างจากผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึงคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 40 – 45 ของตน้ทุนการก่อสร้างทั้งหมด ส าหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริจะท าการจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างบางรายการท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาดเอง และจะว่าจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างโดยท าสัญญาการ
ก่อสร้างแบบเบด็เสร็จ เพ่ือควบคุมการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง นอกจากน้ี แสนสิริยงัใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัการ
ควบคุมคุณภาพ โดยแสนสิริมีหลกัเกณฑ์คดัเลือกผูผ้ลิตและผูค้า้รายใหญ่ โดยมีการเปรียบเทียบประเมินก าลงัผลิตและ
ศกัยภาพในการจดัหาวตัถุดิบในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูค้า้จะสามารถจดัหาวสัดุไดต้รงตามมาตรฐาน ตามปริมาณ
ท่ีก าหนด และสามารถส่งมอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยจะท าการประเมินผลงานของผูค้า้แต่ละรายทุก 6 เดือน เพื่อให้
เกิดความมัน่ใจวา่ ผูค้า้รายนั้นยงัคงปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีแสนสิริก าหนดไวแ้ละมีการใหร้างวลัแก่คู่คา้ท่ีมีผลการท างานท่ีมี
คุณภาพท่ีดี เพ่ือสนบัสนุนงานดา้นคุณภาพมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
2.4.3 การจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้าง  
 การจัดหาผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีสามารถส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพดีได้ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบธุรกิจ                                
แสนสิริคดัเลือกผูรั้บเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบติัเบ้ืองตน้ ประกอบกบัความสามารถของผูรั้บเหมาในการด าเนินงาน
ภายใตง้บประมาณและมาตรฐานท่ีแสนสิริก าหนด ส าหรับการพฒันาโครงการบา้นเด่ียวและทาวน์เฮาส์ แสนสิริจดัหา
ผูรั้บเหมารายยอ่ยหลายรายในการด าเนินการก่อสร้าง ซ่ึงจะก่อให้เกิดความยืดหยุน่ในการปรับเปล่ียนแผนการก่อสร้างให้
ตอบสนองต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งทนัท่วงที ส าหรับโครงการคอนโดมิเนียม แสนสิริวา่จา้งผูรั้บเหมาเพียง
รายเดียวและท าสัญญาการก่อสร้างแบบเบด็เสร็จ ท าใหแ้สนสิริสามารถควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี 
แสนสิริยงัมีระบบในการควบคุมการด าเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด และมีระบบการควบคุมคุณภาพ
อย่างเขม้งวดและรัดกุมอีกดว้ย ปัจจุบนัแสนสิริมีผูรั้บเหมาท่ีมีศกัยภาพสูงและสามารถปฏิบติังานตรงตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดมากกวา่ 70 ราย 
 
2.4.4 เทคโนโลยใีนการก่อสร้าง 
 อุตสาหกรรมการก่อสร้างท่ีขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน โดยภาวะดังกล่าว                   
มีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงมากข้ึน ดงันั้น เพ่ือลดความเส่ียงทางดา้นการจดัหาแรงงาน แสนสิริไดน้ าเทคโนโลยีการก่อสร้าง
สมยัใหม่เขา้มาผสมผสานกบัรูปแบบการก่อสร้างแบบเดิม จากเดิมท่ีใชรู้ปแบบการก่อสร้างโดยการเทคอนกรีตโครงสร้าง
หลกั เช่น เสา คาน พ้ืน และท าการก่อผนังท่ีหน้างาน ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัอตัราการเติบโตของธุรกิจและรูปแบบ
ผลิตภณัฑข์องแสนสิริ   
 

  เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่รูปแบบหน่ึงท่ีแสนสิริน ามาใชใ้นการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ คือ ระบบการก่อสร้างแบบ 
Tunnel Form ซ่ึงเป็นระบบก่อสร้างท่ีใชแ้บบหล่อเป็นรูปอุโมงค ์ ท าการติดตั้งแบบหล่อเป็นหอ้งหรือเป็นแถว และท าการ                           
เทคอนกรีตผนังรับน ้ าหนักและพ้ืนพร้อมกนัอย่างต่อเน่ือง ส าหรับการก่อสร้างบา้นเด่ียว แสนสิริไดน้ าเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างดว้ยระบบผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป (ระบบพรีคาสท)์ ซ่ึงเป็นระบบการก่อสร้างท่ีผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปจาก
โรงงานแลว้ขนส่งมาติดตั้งท่ีหนา้งาน หลกัการส าคญัของระบบพรีคาสท์ คือ การใชโ้ครงสร้างแบบผนงัรับน ้ าหนกั (Load 
Bearing Wall) รับน ้าหนกัแทนเสา คาน  และมีการติดตั้งท่อน ้า ท่อไฟฟ้าไวใ้นผนงัระหวา่งกระบวนการผลิตเรียบร้อยแลว้ 
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ส่งผลให้เม่ือท าการติดตั้งผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปแลว้เสร็จ จะสามารถด าเนินการในขั้นตอนการก่อสร้างต่อไปไดท้นัที ช่วย
ท าให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลง นอกจากน้ี ในการผลิตแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปสมัยใหม่ใช้ระบบการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชค้วบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน ดงันั้น ในการควบคุมคุณภาพ จึงมัน่ใจไดว้า่
ทุกช้ินงานท่ีผลิตออกมาจะมีความแขง็แรงและไดม้าตรฐานท่ีเท่าเทียมกนั   
 
  แสนสิริลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแผน่คอนกรีตส าเร็จรูปท่ีใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตแบบ Semi Automate Carousel 
System ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัท่ีสุดจากประเทศเยอรมนั โดยควบคุมกระบวนการผลิตทุกสถานีดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ มีการน าเทคโนโลยีหุ่นยนตม์าใชใ้นการประกอบแบบขา้ง (Shuttering Robot) เพ่ือให้การก าหนดขนาด
ช้ินงานพรีคาสทมี์ความแม่นย  า สามารถท างานไดร้วดเร็วและประหยดัเวลามากข้ึน นอกจากน้ี ยงัน าระบบคอมพิวเตอร์มา
ใชใ้นการบริหารจดัการล าดบัช้ินงานส าเร็จรูป เพ่ือสนบัสนุนการขนส่งและติดตั้งในระบบ JIT (Just in time) อีกดว้ย 
 
  เทคโนโลยใีนการผลิตและระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั ส่งผลใหแ้สนสิริสามารถก่อสร้างบา้นไดร้วดเร็วข้ึน
เป็นการลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดการพ่ึงพาแรงงานท่ีมีฝีมือ รวมทั้งช่วยให้แสนสิริสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้
ยิง่ข้ึน ในขณะท่ียงัคงรักษาจุดแขง็ของแสนสิริในดา้นการออกแบบบา้นในแต่ละโครงการใหมี้ความโดดเด่นไวไ้ดเ้ช่นเดิม 
 
2.4.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 ส าหรับการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัและสาธารณูปโภคของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีส าคญัคือ การ
ระบายน ้าเสียของโครงการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบท าให้เกิดน ้ าเสียต่อแหล่งน ้ าสาธารณะได ้หากโครงการไม่มีระบบการบ าบดั
น ้าเสียท่ีดีและเป็นมาตรฐานเพียงพอ ทั้งน้ี แสนสิริไดจ้ดัใหมี้ระบบการก าจดัน ้าเสียในบา้นแต่ละหลงัท่ีสร้างข้ึน โดยน ้าเสีย
จากบา้นแต่ละหลงัจะไดรั้บการบ าบดัก่อนท่ีจะระบายลงสู่ทางสาธารณะ เพ่ือไม่ใหมี้ผลกระทบต่อแหล่งน ้าสาธารณะ 

2.5  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีโครงการท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ สามารถสรุปโดยประมาณได้

ดงัต่อไปน้ี 

 

ประเภทโครงการ ทีต่ั้งโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนหน่วย มูลค่า (ล้านบาท) 

บา้นเด่ียว 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 22 335 4,004.64 

ต่างจงัหวดั 5 85 708.44 

ทาวน์เฮาส์ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 10 47 151.52 

ต่างจงัหวดั 3 59 165.16 

คอนโดมิเนียม 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* 19 5,545 18,064.54 

ต่างจงัหวดั 40 9,868 24,928.90 

 ต่างประเทศ - - - 

รวม   99 15,939 48,023.20 

หมายเหตุ : * ปริมณฑล รวมถึง จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมุทรสาคร 
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2.6  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย 
 

2.6.1 สินค้าคงเหลอื 
หน่วย :ลา้นบาท 

สินค้าคงเหลอื ณ 30 มถุินายน 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2555 

วสัดุก่อสร้าง 34.01 38.82 41.09 

ท่ีดิน 38,465.76 35,947.98 26,936.89 

ค่าก่อสร้าง 47,155.02 36,752.14 21,779.47 

ค่าสาธารณูปโภค 13,105.66 11,204.22 6,452.62 

ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 3,522.88 2,830.87 1,878.95 

รวม 102,283.33 86,774.03 57,089.02 

หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นตน้ทุนขายสะสม (47,777.63) (41,120.89) (22,807.47) 

หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่าโครงการ (15.60) (31.75) (15.02) 

คงเหลอื 54,490.10 45,621.39 34,266.53 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของโครงการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม
บญัชีจ านวน 44,010.10 ลา้นบาท ไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินคา้คงเหลือในโครงการเพ่ือขาย สามารถสรุป
โดยประมาณไดด้งัต่อไปน้ี 

โครงการ  สถานทีต่ั้งโครงการ จ านวนโครงการ 
ต้นทุนตามบญัชี(สุทธิ)ของ

โครงการ 
(ล้านบาท) 

บา้นเด่ียว 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล1   37 18,380.26 

ต่างจงัหวดั 8 1,905.19 

ทาวน์เฮาส์ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล1 17 4,240.06 

ต่างจงัหวดั 8 573.98 

คอนโดมิเนียม 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล1 28 12,688.71 

ต่างจงัหวดั 48 15,574.34 

ต่างประเทศ 1 144.02 

โครงการในอนาคตเพื่อขาย2   N/A 12 983.53 

รวม 159 54,490.10 

หมายเหตุ : 1  ปริมณฑล รวมถึง จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมุทรสาคร 
 2  โครงการเพื่อขายบางโครงการไม่มีภาระผกูพนั บางโครงการมีภาระผกูพนัจดทะเบียนจ านองไวก้บัธนาคารพาณิชย ์
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2.6.2 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
      หน่วย : ลา้นบาท 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  
ณ 30 มถุินายน 2557 

ราคาทุน 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า

เผือ่การด้อยค่า 
มูลค่าตามบญัชี – สุทธิ 

บา้นใหเ้ช่า                        62.25  -5.52                         56.73  

หอ้งชุดใหเ้ช่า                          5.39  -0.06                           5.33  

Shop                        21.13  -0.49                         20.64  

อาคารส านกังานใหเ้ช่า                               -    0.00                                -    

รวม                 88.77  -6.07                  82.70  

 
2.6.3  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ 30 มถุินายน 2557 

มูลค่าตามบญัชี – สุทธิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 396.53 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัเงินกูก้บัธนาคาร (บางส่วน) 

งานตกแต่งอาคาร - เป็นเจา้ของ ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 1,491.00 เป็นเจา้ของ ค ้าประกนัเงินกูก้บัธนาคาร (บางส่วน) 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 503.66 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ยานพาหนะ 14.96 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ส านกังานขายชัว่คราว 32.24 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 25.51 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 2,463.90 
  

 

2.6.4  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิ
และซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิเท่ากบั 108.59 ลา้นบาท  
 
3. ข้อมูลช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายหใญ่   
 
3.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน  9 คน ประกอบดว้ย (ก) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
จ านวน 6 คน (ในจ านวนน้ีมีกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน) และ (ข) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน โดยมีรายช่ือ
ดงัน้ี 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายอภิชาติ จูตระกลู รองประธานกรรมการ 

3. นายมานะ นพพนัธ์ กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายเศรษฐา ทวสิีน กรรมการ 

6. นายวนัจกัร์ บุรณศิริ กรรมการ 

7. นายเกรียงไกร เธียรนุกลุ กรรมการ 

8. นายธงชยั              จิรอลงกรณ์  กรรมการ 

9. นายพรทตั  อมตววิฒัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ : บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ ในระหวา่งปี 2557 ดงัน้ี 
 นายวรัิตน์  เอ้ือนฤมิต ขอลาออกจากต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีวา่งลงดงักล่าวต่อไป 
 

3.2 ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม  
 

ผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯ มีผูบ้ริหาร จ านวน 26 คน ตามรายช่ือท่ีปรากฏในแผนผงัองคก์รของบริษทัฯ และ
ตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายอภิชาติ  จูตระกลู ประธานอ านวยการ 
2. นายเศรษฐา ทวสิีน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายวนัจกัร์  บุรณศิริ ประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ 
4. นายฒาลิน เอ่ียมฐิติวฒัน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
5. นายอุทยั  อุทยัแสงสุข รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายงานพฒันาธุรกิจและพฒันาโครงการแนวสูง 

และสายงานส่ือสารการตลาด 
6. นายเมธา องัวฒันพานิช รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายงานพฒันาธุรกิจและพฒันาโครงการแนวราบ 
7. นายนพพร  บุญถนอม ประธานท่ีปรึกษาส านกักฎหมาย 
8. นายมนู  ตระกลูวฒันะกิจ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 3 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑโ์ครงการแนวราบ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารตน้ทุนผลิตภณัฑ ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายนวตักรรมผลิตภณัฑใ์หม่ 

9. นายสุริยะ วรรณบุตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดพิวรรธนา (แนวราบ 4)  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 5 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 6 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการโรงงานผลิตแผน่คอนกรีตส าเร็จรูป 

10. นายสมชาย ชาญธนเวทย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
11. น.ส.ณฏัฐาลกัขณ์ สกลุปุณยาพร ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

12. น.ส.วลิาสิณี  เดชอมรธญั ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 2 
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รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
13. นายชูเกียรติ  จูมทอง ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายรัฐกิจสมัพนัธ์ 
14. นายสุพล สมบติัวชิาธร ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประเมินราคากลาง 
15. นายอภิสิทธ์ิ  ศรีสกลุพงษ ์ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 1 และประมาณราคาโครงการแนวสูง 

16. นายทศันิน มหาอ ามาตยาธิบดี ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายโฮมแคร์ 
17. น.ส.ดุษฎี ตนัเจริญ ผูอ้  านวยการอาวโุสสายงานการตลาด  
18. นายพรชยั ชยัมงคลทรัพย ์ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบริหารโครงการและการตลาดแนวราบ 1 
19. นางสิรินทรา มงคลนาวนิ ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายผูล้งทุนสมัพนัธ์และพฒันาระบบงานองคก์ร 
20. นายสมชัชา พรหมศิริ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดองคก์ร 
21. นายประเสริฐ  ตระการวชิรหตัถ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือส่วนโครงการ 
22. น.ส. สุวรรณี  มหณรงคช์ยั ผูอ้  านวยการฝ่ายสนบัสนุนธุรกิจบริษทั พลสั และ ทชั  

(งานวจิยั-พฒันาธุรกิจ และท่ีปรึกษาการลงทุน) 
23. นายปิติ จารุก าจร ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 2 
24. น.ส. วรางคณา อคัรสถาพร ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจโครงการแนวสูง 
25. นายองอาจ สุวรรณกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารโครงการแนวสูง 3 
26. นางจริยา  จนัทร์เจิดศกัด์ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑโ์ครงการแนวสูง 

 
3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุด ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 เป็นดงัน้ี 

ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ร้อยละของทุนช าระแล้ว * 

1 บริษทั วริิยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 649,061,530 6.73 

2 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 1/ 570,294,158 5.91 

3 Chase Nominees Limited 47 265,272,000 2.75 

4 Littledown Nominees Limited 38 260,262,190 2.70 

5 นายวนัจกัร์  บุรณศิริ 252,756,868 2.62 

6 บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวติ จ ากดั(มหาชน) 204,674,400 2.12 

7 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 199,103,549 2.06 

8 N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT 
A/C EUR 

190,000,000 
1.97 

9 นางสาวชญาภา  จูตระกลู 185,414,640 1.92 

10 CHASE NOMINEES LIMITED 50 180,518,500 1.87 

  ยอดรวม 2,957,357,835 30.65 
 

หมายเหตุ 

* บริษทัฯ มีทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 จ านวน 10,322,836,850.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,647,511,075 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท 
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1/ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์  ซ่ึงเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยอัตโนมติัเพ่ือขายให้แก่ผู้ลงทุน และน าเงินได้จากการขายเอน็วีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทยท่ีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนท่ีถือเอน็วีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน(Financial Benefit) ได้
เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล  สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นสามญั (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออก
จากตลาดหลักทรัพย์ (Delist) ท้ังนี ้ข้อมูลการลงทุนของบริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากัด สามารถค้นหาได้จาก www.set.or.th/nvdr/ โดยข้อมูลการ
ลงทุนดังกล่าวจะแสดงสัดส่วนการลงทุน ณ ส้ินวนัท าการก่อนหน้าวนัท่ีผู้ลงทุนตรวจสอบข้อมลู 
 

4. ประวตัิการเพิม่ทุนและประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
 
4.1 ประวตัิการเพิม่ทุนในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียน และทุนช าระแลว้ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ปี 
การลดทุน 
(ล้านบาท) 

การเพิม่ทุน 
(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว (ล้านบาท) 

2557 (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557) 26.97  8,209.04  10,322.84  
2556 - - 10,200.88  
2555 0.002  - 8,434.26  
2554 6,013.71  1,664.09 7,546.95  

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ จากหุน้ละ 4.28 บาท เป็นหุน้ละ 1.07 บาท เม่ือวนัท่ี                     
10 ตุลาคม 2554 

4.2 ประวตัิการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 3 ปี 
คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้                         

ในอตัราท่ีคาดวา่จะจ่ายประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ี
กฎหมายและบริษทัไดก้ าหนดไว ้ อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บริษทั และจะตอ้งพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต  

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหแ้ก่บริษทัฯ นั้น บริษทัฯ ไม่ไดก้  าหนดอตัราส่วนในการจ่ายไว้
แต่อยา่งใด ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของแต่บริษทัยอ่ย และคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงิน          
ปันผลเป็นกรณีไป  

โดยในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

รอบผลประกอบการ เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล 
เทยีบกบัก าไรสุทธิ 

(หลงัหักเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษทัได้ก าหนดไว้) 

1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2556 0.10 52.16% 
1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2555 0.17 50.15% 
1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2554 0.14 52.29% 

http://www.set.or.th/nvdr/
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นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั ในอตัรา 6 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นมูลค่า 1.061775 
บาทต่อหุน้ เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554  

 
5. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย และบริษัททีเ่ข้าร่วมลงทุน 

บริษทัฯ มีบริษทัในกลุ่ม รวมทั้งส้ิน 18 บริษทั อนัประกอบดว้ย แสนสิริซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ และบริษทัยอ่ยท่ีแสนสิริ
ถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ซ่ึงสามารถสรุปภาพรวมโครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั โดยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจได้
ดงัน้ี 
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สรุปขอ้มูลทัว่ไปของนิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือร้อยละ 10 ข้ึนไปของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ) 

ช่ือและที่ตั้งบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษทัย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถอืหุ้นโดยตรง 

บริษัท ชนชัย จ ากดั 
475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยธุยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 90,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 90,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  
1,000 บาท 

100 
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ช่ือและที่ตั้งบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษทัย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถอืหุ้นโดยตรง 

บริษัท อาณาวรรธน์ จ ากดั 
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12ถนนศรีอยธุยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2306-8000 โทรสาร 0-2306-8029 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 10,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษัท พวิรรธนา จ ากดั 
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 10ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2306-8000 โทรสาร 0-2306-8029 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 100,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 10,000,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด 
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 20,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 2,000,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จ ากดั 
475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 3,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 300,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท  

100 

บริษัท เอส. ยู. เอน็. แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
475อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 10,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 1,000,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษัท ปภานัน จ ากดั 
475อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904 
 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
  

20,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 2,000,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชั้น 10 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์0-2661-7555 โทรสาร 0-2661-6633 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 รวมทั้งธุรกิจนายหนา้, 
 บริหารงานขาย, บริหาร 
 และจดัการโครงการ 
 อสังหาริมทรัพย ์

600,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 60,000,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้สเปซ จ ากัด 
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,500,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 250,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษัท เอน็อดี ีแมเนจเม้นท์ จ ากดั 
475อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
 และกิจการโรงเรียนในช่ือ  
 “โรงเรียนสาธิตพฒันา” 

40,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 400,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท 

100 
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ช่ือและที่ตั้งบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษทัย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถอืหุ้นโดยตรง 

บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพฒันา จ ากดั 
380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก  
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
โทรศพัท ์0-2915-5390-2 โทรสาร 0-2915-5501 

 ธุรกิจบริการใหค้  าปรึกษา 
 ทางธุรกิจและจดัการองคก์ร 

1,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 100,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิง้ จ ากดั 
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 6ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2201-3922 โทรสาร 0-2201-3992 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 2,500,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 250,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

85 

 

ช่ือและที่ตั้งบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

บริษทัย่อยที่ บมจ. แสนสิริ ถอืหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 

บริษัท ควิที ไลฟ์สไตล์ จ ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั แสนสิริ แลนด ์จ ากดั”  
จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557) 
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2201-3905-6 โทรสาร 0-2201-3904 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 100,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชั้น 14 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์0-2661-7333 โทรสาร 0-2661-7893 

ธุรกิจตรวจสอบอาคาร 5,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 500,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้เวนเจอร์ จ ากัด 
163 อาคารรัชตภ์าคย ์ชั้น 16 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์0-2661-7555 โทรสาร 0-2661-6633 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 10,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 1,000,000 หุน้  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 
บาท 

100 

บริษทัย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถอืหุ้นโดยตรง 

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 
(จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) 
3 PHILLIP STREET, #18-00 COMMERCE POINT 
SINGAPORE (048693) 

Holding Company 50,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 50,000 
หุน้  

100 

บริษทัย่อยในต่างประเทศที่ บมจ. แสนสิริ ถอืหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน Sansiri Global Investment Pte. Ltd. 

Sansiri Guernsey (2009) Limited 
(จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ Guernsey) 
La Tonnelle House Les Banques St Sampson GUERNSEY GY1 
3HS 

 ธุรกิจพฒันาโครงการ 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
 และ/หรือเพื่อเช่าในประเทศ 
 องักฤษ 

10,000 ปอนด ์แบ่งเป็น 
หุน้สามญั 10,000 หุน้ 

100 
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ส่วนท่ี 3 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ 1 

ส่วนที ่3 

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

สรุปงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

 

30 มิ.ย. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 67,423 100.0 60,040 100.0 46,495 100.0 36,706  100.0  

สินทรัพย์หมุนเวียน 60,986 90.5 52,957 88.2 41,073 88.3      32,293  88.0  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,043 3.0 2,120 3.5 3,408 7.3 2,863  7.8  

เงินลงทุนชัว่คราว 57 0.1 36 0.1 51 0.1 105  0.3  

ลูกหน้ีการคา้ 50 0.1 45 0.1 41 0.1 48  0.1  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 54,490 80.8 45,621 76.0 34,267 73.7 25,616  69.8  

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 3,034 4.5 3,414 5.7 1,618 3.5 1,435  3.9  

เงินมดัจาํค่าท่ีดินและซ้ือสินทรัพย ์ 1,106 1.6 1,358 2.3 1,410 3.0 2,076  5.7  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 207 0.3 363 0.6 278 0.6 150  0.4  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,437 9.5 7,083 11.8 5,421 11.7 4,413  12.0  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3  0.0  

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 83 0.1 597 1.0 636 1.4 677  1.8  

ท่ีดินรอการพฒันา 2,445 3.6 2,425 4.0 1,375 3.0 701  1.9  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,464 3.7 2,700 4.5 2,356 5.1 1,881  5.1  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าความนิยม สิทธิการเช่า และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 

1,309 1.9 1,223 2.0 938 2.0 1,034  2.8  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 136 0.2 137 0.2 116 0.2 120  0.3  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 67,423 100.0 60,040 100.0 46,495 100.0 36,706  100.0  

หนีสิ้น 49,850 73.9 42,972 71.6 31,270 67.3 24,860  67.7  

หน้ีสินหมุนเวียน 26,822 39.8 19,388 32.3 18,173 39.1 14,868  40.5  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 3,900 5.8 3,550 5.9 1,828 3.9 1,247  3.4  

ตัว๋แลกเงิน 2,482 3.7 2,483 4.1 2,384 5.1 596  1.6  

เจา้หน้ีการคา้ 2,848 4.2 2,251 3.7 1,800 3.9 975  2.7  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10,767 16.0 5,820 9.7 6,376 13.7 6,448  17.6  

ตัว๋เงินจ่ายระยะสั้นค่าท่ีดิน - - - - - - 788  2.1  

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 998 1.5 - - 998 2.1 998  2.7  

ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 3,550 5.3 3,002 5.0 2,028 4.4 1,963  5.3  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,277 3.4 2,283 3.8 2,759 5.9 1,854  5.0  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 23,028 34.2 23,584 39.3 13,097 28.2 9,992  27.2  

รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 492 0.7 513 0.9 558 1.2 600  1.6  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10,247 15.2 9,865 16.4 6,448 13.9 4,302  11.7  

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั 11,960 17.7 12,951 21.6 5,971 12.8 4,972  13.5  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 329 0.5 255 0.4 120 0.3 118  0.3  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,573 26.1 17,068 28.4 15,225 32.7 11,846  32.3  

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 10,268 15.2 10,201 17.0 8,434 18.1 7,547  20.6  

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 659 1.0 657 1.1 584 1.3 550  1.5  

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 57 0.1 32 0.1 519 1.1 -    -    

กาํไรสะสม - จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฎหมาย 774 1.1 774 1.3 678 1.5 501  1.4  

กาํไรสะสม -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,811 8.6 5,399 9.0 5,027 10.8 3,266  8.9  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4 0.0 4 0.0 (18) (0.0)  (18)  (0.0) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0  0.0  

หมายเหตุ: อตัราส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสินทรัพยร์วม 



ส่วนท่ี 3 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ 2 

 

สรุปงบแสดงฐานะการเงนิของบริษทั แสนสิริ จํากดั (มหาชน) (งบเฉพาะกจิการ) 

 

  
30 ม.ิย. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 49,617 100.0 47,754 100.0 38,325 100.0 31,038 100.0 

สินทรัพย์หมุนเวียน 34,492 69.5 33,409 70.0 28,435 74.2 26,191 84.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,198 2.4 975 2.0 2,413 6.3 1,708 5.5 

เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 2 0.0 102 0.3 

ลูกหน้ีการคา้ 130 0.3 416 0.9 127 0.3 8 0.0 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน
หน่ึงปี 

 4,292   8.7   5,080   10.6   2,171   5.7   2,050   6.6  

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 27,039 54.5 24,246 50.8 21,538 56.2 19,521 62.9 

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 1,280 2.6 1,343 2.8 642 1.7 912 2.9 

เงินมดัจาํค่าท่ีดินและซ้ือสินทรัพย ์ 399 0.8 859 1.8 806 2.1 1,762 5.7 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 154 0.3 490 1.0 735 1.9 129 0.4 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,125 30.5 14,345 30.0 9,890 25.8 4,847 15.6 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11,578 23.3 10,806 22.6 7,359 19.2 3,240 10.4 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 0.0 9 0.0 - - - - 

ท่ีดินรอการพฒันา 1,973 4.0 1,954 4.1 1,056 2.8 382 1.2 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,162 2.3 1,197 2.5 1,137 3.0 826 2.7 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าความนิยม สิทธิการเช่า และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

333 0.7 289 0.6 227 0.6 270 0.9 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 67 0.1 90 0.2 111 0.3 129 0.4 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,617 100.0 47,754 100.0 38,325 100.0 31,038 100.0 

หนีสิ้น 33,424 67.4 31,262 65.5 23,620 61.6 20,243 65.2 

หน้ีสินหมุนเวียน 15,595 31.4 12,866 26.9 13,820 36.1 12,522 40.3 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 3,900 7.9 3,550 7.4 1,828 4.8 1,247 4.0 

ตัว๋แลกเงิน 2,482 5.0 2,483 5.2 2,384 6.2 596 1.9 

เจา้หน้ีการคา้ 887 1.8 1,226 2.6 1,103 2.9 738 2.4 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,813 9.7 3,133 6.6 4,069 10.6 5,353 17.2 

ตัว๋เงินจ่ายระยะสั้นค่าท่ีดิน - - - - - - 788 2.5 

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 998 2.0 - - 998 2.6 998 3.2 

ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 1,301 2.6 1,213 2.5 1,428 3.7 1,712 5.5 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,214 2.4 1,261 2.6 2,010 5.2 1,089 3.5 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 17,829 35.9 18,395 38.5 9,800 25.6 7,721 24.9 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,700 11.5 5,285 11.1 3,760 9.8 2,689 8.7 

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั 11,960 24.1 12,951 27.1 5,971 15.6 4,972 16.0 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 169 0.3 159 0.3 69 0.2 61 0.2 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,193 32.6 16,493 34.5 14,705 38.4 10,795 34.8 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 10,268 20.7 10,201 21.4 8,434 22.0 7,547 24.3 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 659 1.3 657 1.4 584 1.5 550 1.8 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 57 0.1 32 0.1 519 1.4 - - 

กาํไรสะสม - จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฎหมาย 774 1.6 774 1.6 678 1.8 501 1.6 

กาํไรสะสม -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,434 8.9 4,829 10.1 4,490 11.7 2,197 7.1 

หมายเหตุ: อตัราส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงเป็นร้อยละต่อสินทรัพยร์วม 



ส่วนท่ี 3 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ 3 

 

สรุปงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 

  
งวด 6 เดือนปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 11,646 100.0 28,987 100.0 30,087 100.0 20,681 100.0 

รายไดจ้ากการขายโครงการ  10,015 86.0 27,724 95.6 28,954 96.2 19,769 95.6 

รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า  48 0.4 126 0.4 157 0.5 156 0.8 

รายไดค่้าบริการธุรกิจ  279 2.4 500 1.7 473 1.6 438 2.1 

รายไดค่้าบริการอ่ืน 94 0.8 246 0.9 236 0.8 178 0.9 

รายไดอ่ื้น 1,210 10.4 390 1.3 266 0.9 139 0.7 

ค่าใช้จ่าย  9,672 83.1 26,058 89.9 25,866 86.0 17,664 85.4 

ตน้ทุนขายโครงการ 6,668 66.6 18,565 67.0 19,289 66.6 12,912 65.3 

ตน้ทุนบริการโครงการเพื่อเช่า 36 74.4 71 56.2 71 45.2 92 59.1 

ตน้ทุนบริการธุรกิจ 210 75.3 339 67.8 298 62.9 288 65.8 

ตน้ทุนบริการอ่ืน 145 154.7 293 118.7 246 104.0 217 121.4 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,120 9.6 3,956 13.6 3,289 10.9 2,112 10.2 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,509 13.0 2,852 9.8 2,745 9.1 2,054 9.9 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน (15) (0.1) (18) (0.1) (70) (0.2) (11) (0.1) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 1,974 16.9 2,929 10.1 4,221 14.0 3,017 14.6 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (292) (2.5) (616) (2.1) (328) (1.1) (222) (1.1) 

กาํไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล  1,682 14.4 2,313 8.0 3,893 12.9 2,794 13.5 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (315) (18.7) (384) (16.6) (954) (24.5) (779) (27.9) 

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย  (0.2) (0.0) (0.6) (0.0) 0.3 0.0 0.6 0.0 

กาํไรสุทธิสําหรับปี  1,368 11.7 1,930 6.7 2,938 9.8 2,015 9.7 

หมายเหตุ : อตัราส่วนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แสดงเป็นร้อยละต่อรายไดร้วม ยกเวน้ ตน้ทุนขายต่าง ๆ แสดงเป็นร้อยละของรายไดใ้นแต่ละ
ประเภทและอตัราภาษี แสดงเป็นร้อยละต่อกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 

หนา้ 4 

 

 

สรุปงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั แสนสิริ จํากดั (มหาชน) (งบเฉพาะกจิการ) 

 

  
งวด 6 เดือนปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 6,466 100.0 19,004 100.0 23,069 100.0 11,368 100.0 

รายไดจ้ากการขายโครงการ  5,510 85.2 17,241 90.7 21,135 91.6 9,791 86.1 

รายไดจ้ากการขายวสัดุ 40 0.6 431 2.3 127 0.6 - - 

รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า  1 0.0 1 0.0 - - 62 0.5 

รายไดค่้าบริการธุรกิจ  16 0.3 40 0.2 45 0.2 56 0.5 

รายไดค่้าบริการอ่ืน 13 0.2 14 0.1 19 0.1 18 0.2 

รายไดอ่ื้น 886 13.7 1,277 6.7 1,744 7.6 1,441 12.7 

ค่าใช้จ่าย  5,561 86.0 16,272 85.6 18,707 81.1 9,001 79.2 

ตน้ทุนขายโครงการ 3,748 68.0 11,768 68.3 14,262 67.5 6,167 54.2 

ตน้ทุนขายวสัดุ 46 0.8 319 1.9 194 0.9 - - 

ตน้ทุนบริการโครงการเพื่อเช่า 2 266.3 1 89.8 - - 35 0.3 

ตน้ทุนบริการธุรกิจ 6 38.0 19 47.0 12 27.7 9 0.1 

ตน้ทุนบริการอ่ืน 15 119.0 21 149.2 20 105.0 18 0.2 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 671 10.4 2,265 11.9 2,413 10.5 1,299 11.4 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,072 16.6 1,879 9.9 1,863 8.1 1,473 13.0 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - - (56) (0.2) (0) 
-           

0.0 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้นิติบุคคล 905 14.0 2,732 14.4 4,362 18.9 2,368 20.8 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (258) (4.0) (515) (2.7) (239) (1.0) (132) (1.2) 

กาํไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล  646 10.0 2,217 11.7 4,123 17.9 2,236 19.7 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (85) (13.1) (333) (15.0) (653) (15.8) (393) (17.6) 

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย  - - - - - - - - 

กาํไรสุทธิสําหรับปี  562 8.7 1,884 9.9 3,471 15.0 1,843 16.2 

หมายเหตุ : อตัราส่วนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แสดงเป็นร้อยละต่อรายไดร้วม ยกเวน้ ตน้ทุนขายต่าง ๆ แสดงเป็นร้อยละของรายไดใ้นแต่ละ
ประเภทและอตัราภาษี แสดงเป็นร้อยละต่อกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

สรุปงบกระแสเงนิสดของบริษทั แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 หน่วย :ลา้นบาท 30 ม.ิย. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน             (5,332.50)             (9,589.06)             (2,733.42)            (2,992.05) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน               1,425.08                  (814.78)                 (621.83)                (402.28) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน               3,831.16                9,092.55                3,898.57               2,907.93  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี               2,042.82                2,119.57                3,408.46               2,863.36  

สรุปงบกระแสเงนิสดของบริษทั แสนสิริ จํากดั (มหาชน) (งบเฉพาะกจิการ) 

หน่วย :ลา้นบาท  30 ม.ิย. 57 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน             (1,135.98)             (2,951.70)               2,495.26             (4,733.59) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน                   477.27              (5,650.15)             (3,537.70)              1,090.00  

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน                   880.91                7,163.87                1,747.89               3,300.96  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี               1,197.53                    975.34                2,413.32               1,707.87  
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