โครงสร้้างเงิินลงทุุนของกลุ่่�มบริิษััท

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ธุุ ร กิิ จ พัั ฒ นาอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์

ธุุ ร กิิ จ บริิ ก ารอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์

ธุุ ร กิิ จ การลงทุุ น

96.67%

บมจ. แสนสิิริิ

100%

100%

100%

บจ. บีีทีีเอส แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง วััน

70%

50%

บจ. บีีทีีเอส แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง โฟร์์

70%

บริิษััทร่่วมทุุนกัับ
บมจ. บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป
(50:50)

บจ. พลััส
พร็็อพเพอร์์ตี้้�

50%

บจ. ชนชััย

50%

บจ. อาณาวรรธน์์

บริิษััทร่่วมทุุนกัับ
กลุ่่�มโตคิิว คอร์์ปอเรชั่น
�่
(70:30)

บริิษััทร่่วมทุุนกัับ
บจ. พรอสเพค
ดีีเวลลอปเมนท์์
(50:50)
(ธุุรกิิจพััฒนาคลัังสิินค้้า
และโรงงานให้้เช่่า)

50%

บจ. บีีทีีเอส แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง เซเว่่น

70%

50%

บจ. บีีทีีเอส แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง เอท

70%

50%

บจ. บีีทีีเอส แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง ไนน์์

บจ. สิิริิ ทีีเค วััน

บจ. สิิริิ ทีีเค ทูู

บจ. บีีเอฟทีีแซด
บางปะกง

100%

บจ. สิิริิ ทีีเค ทรีี
100%

100%

100%

บจ. พิิ วรรธนา

บจ. เรด โลตััส
พร็็อพเพอร์์ตี้้�

บจ. บางปะกง
อิินดััสเทรีียล
แลนด์์

บจ. สิิริิ ทีีเค โฟร์์

บจ. บางปะกง
เทอร์์มิน
ิ อล
แอนด์์
เซอร์์วิส
ิ เซส

บจ. พลััส พร็็อพเพอร์์ตี้้�
(ธุุรกิิจนายหน้้า
บริิหารงานขาย บริิหาร
และจััดการโครงการ
อสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์)

100%

ธุุรกิิจโรงแรม

100%

บจ. ทััช
พร็็อพเพอร์์ตี้้�
(ธุุรกิิจตรวจสอบ
อาคาร)

บมจ. แสนสิิริิ

100%
100%

บจ. คิิวทีี ไลฟ์์สไตล์์
(ธุุรกิิจบริิการที่่ป
� รึึกษา
ด้้านไลฟ์์สไตล์์
สำำ�หรัับบุุคคล และ
ลููกค้า้ องค์์กร)

กิิจการโรงเรีียน
สาธิิตพัั ฒนา

บจ. เอ็็นอีีดีี
แมเนจเม้้นท์์

บมจ. แสนสิิริิ

100%

Sansiri Global
Investment Pte. Ltd.
(Holding Company)
(จััดตั้้� งตามกฎหมาย
ประเทศสิิงคโปร์์)

100%

SANSIRI (US), INC.

บจ. พลััส
พร็็อพเพอร์์ตี้้� สเปซ

Sansiri Guernsey
(2009) Limited
(จััดตั้้�งตามกฎหมาย
ประเทศ Guernsey)
(ธุุรกิิจพััฒนาโครงการ
อสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์
เพื่่�อขาย และ/หรืือ
เพื่่�อเช่่าในประเทศ
อัังกฤษ)

100%

บจ. สิิริพั
ิ ัฒน์์ ไฟฟ์์
100%

Sansiri Guernsey
(2015) Limited
(จััดตั้้�งตามกฎหมาย
ประเทศ Guernsey)
(ธุุรกิิจพััฒนาโครงการ
อสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์
เพื่่�อขาย และ/หรืือ
เพื่่�อเช่่าในประเทศ
อัังกฤษ)

บจ. สิิริิ เวนเจอร์์ส
(ลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับเทคโนโลยีีการให้้บริิการ
ด้้านอสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์)

20%

6.39%

บจ. ออนเนีียนแชค
(ผู้้�พััฒนา Platform
AI Thai Voice
Command)

Techmetics
Solutions Pte. Ltd.
(จััดต้้้�งตามกฎหมาย
ประเทศสิิงคโปร์์)
(ผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย
หุ่่�นยนต์์บริิการในธุุรกิิจ)

100%

บจ. แสนสิิริิ ไชน่่า

25%

บจ. ฮัักส์์
อิินชััวรัันซ์์
โบรกเกอร์์
(‘Hugs’)
(ประกอบ
ธุุรกิิจนายหน้้า
ประกัันภััย)

50%

บจ. นููโว ไลน์์
เอเจนซี่่�

50%

บจ. บีีทีีเอส แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง ซิิกซ์์ทีีน

50%

บจ. บีีทีีเอส แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง ไนน์์ทีีน

50%

100%

100%

บจ. พลััส
พร็็อพเพอร์์ตี้้� สเปซ

50%

3.76%

100%

บจ. บีีทีีเอส แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง ทเวนทีี ทูู

บจ. สิิริพั
ิ ั ฒน์์ ทรีี

JustGroup Holding
Pte. Ltd. (‘JustCo’)
(จััดตั้้�งตามกฎหมาย
ประเทศสิิงคโปร์์)
(ให้้บริิการ
Co-working Space)

0.27%

Sansiri
International
Pte. Ltd.
(จััดตั้้�งตามกฎหมาย
ประเทศสิิงคโปร์์)
(สำำ�นัก
ั งานบริิหาร
ส่่วนกลางและ
สำำ�นัก
ั งานเพื่่�อจััดการ
ของบริิษัทย่
ั อ
่ ยใน
ประเทศสิิงคโปร์์)

4.54%

6.82%

บจ. ปภานััน
7.02%

100%

100%

บจ. เอ็็นอีีดีี
แมเนจเม้้นท์์

100%

บจ. สิิริวั
ิ ฒ
ั นา
โฮลดิ้้�ง

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Greenphyto Pte. Ltd.
(จััดตั้้�งตามกฎหมาย
ประเทศสิิงคโปร์์)
(ฟาร์์มเกษตร แบบ
Automated) (Vertical
Industrial Farming)

บจ. เอส. ยูู. เอ็็น.
แมเนจเม้้นท์์

62.59%

15%

Standard
International
Holdings, LLC
(‘The Standard’)
(จััดตั้้� งตาม
กฎหมายประเทศ
สหรััฐอเมริิกา)
(ธุุรกิิจรัับบริิหาร
กิิจการโรงแรม
และร้้านอาหาร)

บจ. ปารณััท

บจ. จิิรภาส เรีียลตี้้�

บจ. สิิริิ สมาร์์ท วััน

บจ. สิิริิ สมาร์์ท ทูู

บจ. สิิริิ สมาร์์ท ทรีี

บจ. สิิริิ สมาร์์ท โฟร์์

บจ. สิิริิ สมาร์์ท ไฟฟ์์

บจ. แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง ทูู

0.17%

30%

Art.sy, Inc.
(จััดตั้้� งตาม
กฎหมายประเทศ
สหรััฐอเมริิกา)
(ธุุรกิิจซื้้�อขายและ
จััดแสดงงานศิิลปะ
ผ่่านสื่่�อออนไลน์์
และช่่องทางอื่่�น ๆ)

Neuron
Mobility Pte. Ltd.
(บริิการสกู๊๊�ตเตอร์์
ไฟฟ้้าที่่�ใช้้ร่วมกั
่
ัน)
(Shared Electric
Scooter Service)

Farmshelf
Corporation
(ฟาร์์มอััจฉริิยะ
เพื่่�อการปลููกผักส
ั ด
สะอาดในที่่พั
� ก
ั อาศััย)
(Indoor Farming)

บจ. ชาร์์จ แมเนจเม้้นท์์
(ธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับ
ระบบชาร์์จไฟฟ้้า
สำำ�หรัับรถยนต์์)

บจ. พร็็อพฟิิต
(ผู้้�พััฒนา Platform
สำำ�หรัับตััวแทนขาย
อสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์)

บจ. จััซแมทช์์
(ผู้้�พััฒนา
Matching Platform
ระหว่่างผู้ซื้
้� � อ
้ และผู้้�ขาย
อสัังหาริิมทรัพ
ั ย์์)

100%

บจ. แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง ทรีี

100%

บจ. แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง ไฟฟ์์

100%

บจ. แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง ซิิกซ์์

100%

บจ. แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง อีีเลฟเว่่น

100%

บจ. แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง ทเวลฟ์์

100%

บจ. แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง โฟร์์ทีีน

100%

บจ. แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง เซเว่่นทีีน

100%

บจ. แสนสิิริิ
โฮลดิ้้�ง ทเวนทีี ทรีี

100%

100%

100%

100%

100%

7.29%

Winkontent AG
(‘Monocle’)
(จััดตั้้� งตาม
กฎหมายประเทศ
สวิิตเซอร์์แลนด์์)
(ธุุรกิิจหลัักด้้านสื่่�อ
(Media))

(บจ. นููโว ไลน์์ เอเจนซี่่�
ถืือหุ้้�นใน Monocle อีีก
ส่่วนหนึ่่�ง ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 5.83 ด้้วย)

13.72%

บมจ. เอ็็กซ์์สปริิง
แคปปิิตอล
(ธุุรกิิจการลงทุุนใน
ธุุรกิิจต่่าง ๆ ที่่�น่า่ สนใจ
ทั้้� งในประเทศและ
ต่่างประเทศ)

บจ. สิิริพั
ิ ั ฒน์์ ซิิกซ์์

บจ. สิิริพั
ิ ัฒน์์ เซเว่่น

บจ. สิิริพั
ิ ั ฒน์์ เอท

บจ. สิิริพั
ิ ั ฒน์์ ไนน์์

บจ. สิิริพั
ิ ั ฒน์์ เท็็น

100%

บจ. สิิริพั
ิ ั ฒน์์
อีีเลฟเว่่น

100%

บจ. สิิริพั
ิ ั ฒน์์
ทเวลฟ์์

หมายเหตุุ
- บริิษััทที่่�อยู่่�ในกระบวนการชำำ�ระบััญชีี ได้้แก่่ บริิษััท ศููนย์์บุุคลากรสาธิิตพััฒนา จำำ�กััด (100%)
บริิษััท แอพพีี คอร์์ปอเรชั่่�น (ประเทศไทย) จำำ�กััด (12%) และ Flying Jamon Ltd. (11.20%)

