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บริษัท แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุน้คร้ังล่าสุด มีดงัน้ี 

 สัดส่วนการถือหุน้ 
 (ร้อยละของทุนช าระแลว้) 
1. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 9.83 
2. บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 6.18 
3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 5.88 
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 5.30 
5. นายเศรษฐา ทวสิีน 4.43 

 ท่ีอยู่บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท               
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใหอ้ยูใ่นรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์              
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้       
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัฯแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
   2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นทำงตรง     
บริษทั ชนชยั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั  หยดุด าเนินกิจการ ไทย 100 100 
บริษทั เอส.ย.ูเอน็. แมเนจเมน้ท ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สิงคโปร์ 100 100 

บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ปภานนั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ        

ผูถื้อใบอนุญาตจดัตั้ง
โรงเรียนสาธิตพฒันา 

ไทย 100 100 

บริษทั ศูนยบุ์คลากรสาธิตพฒันา จ ากดั หยดุด าเนินกิจการ ไทย 100 100 
บริษทั สิริวฒันา โฮลด้ิง จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั จิรภาส เรียลต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ปารณัท พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
ไทย 90 90 

บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย - 70 
Sansiri US, Inc. ลงทุนในบริษทัอ่ืน  

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 100 100 

บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั สิริพฒัน์ วนั จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทู จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
   2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นทำงอ้อม     
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จ ากดั  ใหบ้ริการจดัการกิจกรรม 

   พิเศษต่าง ๆ 
ไทย 100 100 

บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
Sansiri Guernsey (2009) Limited พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ Guernsey 100 100 
โรงเรียนสาธิตพฒันา กิจการโรงเรียน ไทย 100 100 
บริษทั คิวอีดบัเบิ้ลย ู(ไทยแลนด)์ จ  ากดั ใหบ้ริการจดัการกิจกรรม 

   พิเศษต่าง ๆ และงานววิาห์    
   ครบวงจร 

ไทย 70 70 

Sansiri Guernsey (2015) Limited 
บริษทั กรุงเทพ สกาย สุขมุวทิ 34 จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

Guernsey 
ไทย 

100 
100 

100 
- 

 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนัแสดงในหมายเหตุ 8 
และ 9 

1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ              
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

  ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
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  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 
ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้
หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

3.1 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทั
เหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดของบริษทัย่อยแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 1.3 รายละเอียดของการร่วมคา้แสดงอยูใ่นหมายเหตุ 
9.1 ส่วนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯโดยการมีกรรมการร่วมกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายแผน่คอนกรีตส าเร็จรูป - - - 472 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหารโครงการ - - 1,178 1,120 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
ดอกเบ้ียรับ - - 110,827 94,325 ร้อยละ 3.50 ต่อปี   
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายไดค้่านายหน้า - - 6,631 7,908 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า - - 485 - ในอตัราให้เช่าแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
เงินปันผลรับ - - 802,000 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 6,214 4,643 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 5,384 9,414 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 7,674 4,228 ร้อยละ 3.50 ต่อปี  
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหาร
โครงการ 

 
622,887 

 
924,178 

 
1,239,457 

 
1,682,863 

 
ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 

รายไดค้่านายหน้า 25,684 15,671 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 781,822 - 1,116,889 - ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 54,537 45,431 54,537 45,431 ร้อยละ 3.85 ถึง 4.88 ต่อปี                                    

(2560: 3.85 ต่อปี) 

ลกัษณะรายการ นโยบายราคาและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

 (1) รายได้ค่าบริหารงานทัว่ไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม และ                
ปันส่วนให้แก่บริษัทย่อยและการร่วมค้าตามเกณฑ์รายได้และเกณฑ์ต้นทุนโครงการ 
ตามล าดบั 

 (2) ค่าบริหารโครงการคิดเป็นรายเดือนในอตัราท่ีข้ึนอยูก่บัขนาดของแต่ละโครงการ 

(3) ค่านายหน้าจากการขายโครงการคิดในอตัราร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 2 ของราคาขายตาม
สัญญา โดยแบ่งช าระเม่ือลูกคา้ท าสัญญาและเม่ือมีการโอนอสังหาริมทรัพย ์

3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม/                                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,959 65,735 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 641 923 
รวม 35,600 66,658 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

6 

3.3 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 
2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหนี้กำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 2,401 6,983 
การร่วมคา้ 19,808 32,254 - - 
รวม 19,808 32,254 2,401 6,983 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 250 350 
รวม - - 250 350 
เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 13,877,528 12,956,234 
การร่วมคา้ 6,268,613 5,806,213 6,268,613 5,806,213 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 5,000 - - 
รวม 6,273,613 5,811,213 20,146,141 18,762,447 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 835,000 598,000 1,011,339 874,133 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 
สุทธิ 835,000 598,000 1,011,339 874,133 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 5,438,613 5,213,213 19,134,802 17,888,314 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,000) (5,000) - - 
สุทธิ 5,433,613 5,208,213 19,134,802 17,888,314 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
บริษทัยอ่ย - - 140,593 102,288 
การร่วมคา้ 20,124 52,564 20,124 52,564 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 333 333 - - 

รวม 20,457 52,897 160,717 154,852 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (333) (333) - - 

สุทธิ 20,124 52,564 160,717 154,852 

ค่ำงวดท่ียังไม่รับรู้เป็นรำยได้     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,000 2,050 4,000 2,050 

รวม 4,000 2,050 4,000 2,050 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 3,600 22,562 

รวม - - 3,600 22,562 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 276,690 892,525 

รวม - - 276,690 892,525 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี - - 276,690 892,525 

รวม - - 276,690 892,525 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 6,892 5,455 

รวม - - 6,892 5,455 

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ     
การร่วมคา้ 2,875,086 2,913,432 2,875,086 2,913,432 

รวม 2,875,086 2,913,432 2,875,086 2,913,432 

3.4 ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 

กำรร่วมค้ำ     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ  ากดั 410.00 - (215.00) 195.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 137.69 11.50 - 149.19 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั 1,017.00 - (592.00) 425.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั 39.00 - - 39.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ากดั 38.00 - (10.00) 28.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ากดั 217.00 - - 217.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั 188.00 20.00 (16.00) 192.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั 86.00 30.00 (5.00) 111.00 
บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซี จ ากดั 321.50 13.00 - 334.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ากดั 196.00 59.00 (25.00) 230.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 646.00 120.00 - 766.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 60.00 19.00 - 79.00 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั 436.00 18.00 - 454.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั 532.00 11.00 (46.00) 497.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั 25.00 - - 25.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนทที์น จ ากดั 214.00 20.00 (100.00) 134.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั 367.00 25.00 - 392.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 75.00 35.00 - 110.00 
บริษทั ไพร์ม แอเรีย 38 จ  ากดั 801.02 - - 801.02 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั - 252.70 - 252.70 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั - 562.80 - 562.80 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั - 274.40 - 274.40 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จ ากดั 5.00 - - 5.00 

รวม 5,811.21 1,471.40 (1,009.00) 6,273.61 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 

บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั 4,546.88 281.83 (311.18) 4,517.53 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 529.00 15.00 (178.82) 365.18 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั 1,936.46 261.29 (75.86) 2,121.89 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั 355.67 7.85 - 363.52 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  1,039.43 0.24 (168.83) 870.84 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั  6.10 - (0.50) 5.60 
บริษทั สิริวฒันา โฮลด้ิง จ ากดั 540.00 0.01 - 540.01 
บริษทั จิรภาส เรียลต้ี จ  ากดั 1,852.00 45.00 (38.73) 1,858.27 
บริษทั ปารณัท พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 1,709.50 16.27 - 1,725.77 
บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จ  ากดั 225.60 - (2.39) 223.21 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ  ากดั - 451.00 (49.22) 401.78 
บริษทั สิริพฒัน์ วนั จ  ากดั - 314.88 - 314.88 
บริษทั สิรพฒัน์ ทู จ  ากดั - 550.00 (550.00) - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั - 569.05 - 569.05 
     
     



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 
กำรร่วมค้ำ     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ ากดั 410.00 - (215.00) 195.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 137.69 11.50 - 149.19 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั 1,017.00 - (592.00) 425.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั 39.00 - - 39.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ากดั 38.00 - (10.00) 28.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ากดั 217.00 - - 217.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั 188.00 20.00 (16.00) 192.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั 86.00 30.00 (5.00) 111.00 
บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 321.50 13.00 - 334.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ากดั 196.00 59.00 (25.00) 230.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 646.00 120.00 - 766.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 60.00 19.00 - 79.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั 436.00 18.00 - 454.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั 532.00 11.00 (46.00) 497.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั 25.00 - - 25.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนทที์น จ ากดั 214.00 20.00 (100.00) 134.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั 367.00 25.00 - 392.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 75.00 35.00 - 110.00 
บริษทั ไพร์ม แอเรีย 38 จ ากดั 801.02 - - 801.02 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั 215.60 37.10 - 252.70 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั - 562.80 - 562.80 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั - 274.40 - 274.40 

รวม 18,762.45 3,768.22 (2,384.53) 20,146.14 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินกูย้มื 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 
บริษัทย่อย     
บริษทั ปภานนั จ ากดั 191.93 19.62 (199.51) 12.04 
บริษทั ชนชยั จ ากดั 197.00 - (1.66) 195.34 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 503.60 90.20 (564.37) 29.43 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั - 39.88 - 39.88 
 892.53 149.70 (765.54) 276.69 
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 ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2561 เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมกับกิจการท่ี เก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ท่ีไม่ มี
หลักประกันครบก าหนดช าระเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ถึง 4.88 ต่อปี                   
(31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 3.50 ถึง 3.85 ต่อปี) 

4.  เงินลงทุนช่ัวครำว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
   

ตัว๋แลกเงิน - ราคาตามมูลค่า 2,000.00 1,000.00 
หกั: ส่วนลด (38.34) (26.86) 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ 1,961.66 973.14 
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีระยะสั้น 0.05 0.05 
รวม 1,961.71 973.19 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 19.52 22.57 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  0.29 9.68 2.40 6.98 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19.81 32.25 2.40 6.98 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 39.35 73.55 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  39.96 30.31 8.16 12.78 
 3 - 6 เดือน 13.35 22.90 3.56 17.25 
 6 - 12 เดือน 13.21 14.08 2.60 3.81 
 มากกวา่ 12 เดือน 36.23 34.41 13.94 11.99 
รวม 142.10 175.25 28.26 45.83 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (41.35) (50.64) (20.24) (32.73) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 100.75 124.61 8.02 13.10 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 120.56 156.86 10.42 20.08 

 

6. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ท่ีดิน 47,404.59 44,726.49 27,757.41 26,149.23 
ค่าก่อสร้าง 59,059.24 57,582.03 27,753.70 26,593.16 
ค่าสาธารณูปโภค 16,958.33 16,650.08 10,706.18 10,405.19 
วสัดุก่อสร้าง 49.90 43.32 49.90 43.32 
ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน     
   ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 5,120.53 4,907.34 4,226.65 4,089.95 
รวม 128,592.59 123,909.26 70,493.84 67,280.85 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นตน้ทุนขายสะสม (82,913.54) (80,107.48) (40,935.89) (39,029.53) 
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ (415.59) (417.32) (14.26) (14.26) 
คงเหลือ 45,263.46 43,384.46 29,543.69 28,237.06 
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6.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการส่วนใหญ่
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 33,378 ล้านบาท และ  27,199 ล้านบาท 
ตามล าดบั ได้จดจ านองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 23,280            
ลา้นบาท และ 20,199 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

6.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการพฒันาและก่อสร้าง    
ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้โครงการท่ีเปิดแล้วเสร็จสมบูรณ์     
(ไม่รวมตน้ทุนของท่ีดินและงานก่อสร้างท่ีบนัทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมาณ 58,090 ลา้นบาท 
และ 43,100 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 42,130 ลา้นบาท และ 27,283 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

6.3 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รวม
ตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็นต้นทุนในการพฒันาโครงการจ านวน 213 ล้านบาท และ 154 ตามล าดับ          
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 137 ล้านบาท และ 163 ล้านบาท ตามล าดบั) อตัราการตั้ งข้ึนเป็นทุน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 เท่ากบัร้อยละ 3.52 และร้อยละ 3.92 
ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 3.57 และร้อยละ 3.89 ตามล าดบั) 

6.4 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยโอนกลบัค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ  านวน 1.12 ล้านบาท (2560: บริษัทย่อยบันทึก
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์  านวน 147 ลา้นบาท) 

6.5 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าการซ้ือขายท่ีไดมี้การท าสญัญาแลว้ 139,312 134,441 70,263 66,761 
มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ 191,877 182,521 109,308 101,270 
อตัราส่วนของมูลค่าซ้ือขายท่ีไดมี้การท าสญัญา 72.60% 73.66% 64.28% 65.92% 
ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 1,233 1,228 175 241 
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7.  เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินให้กูย้ืมระยะยาวน้ีเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีบริษทัยอ่ย
ให้กูย้มืแก่บริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 0.30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ไม่มีหลกัประกนัมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี และครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 เงินให้กู ้ยืมดังกล่าว
สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นบุริมสิทธ์ิไดก่้อนวนัท่ีครบก าหนดช าระคืน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในสัญญาเงินกู ้

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม  2560 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงอยู่ใน             
งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   เงินลงทุน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม เงินปันผลรับ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัย่อย - ถือหุ้นทำงตรง         
บริษทั ชนชยั จ  ากดั 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 - - 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 150.00 150.00 100 100 160.52 160.52 - - 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ  ากดั  3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 - - 
บริษทั เอส. ย.ู เอน็. แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 - - 
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั  2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 - - 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั  100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 - - 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 590.00 - 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั 2.50 2.50 100 100 4.06 4.06 - - 
บริษทั ปภานนั จ  ากดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 212.00 - 
บริษทั ศูนยบ์ุคคลากรสาธิตพฒันา จ ากดั   1.00   1.00 100 100 1.00 1.00 - - 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 40.00 40.00 100 100 40.00 40.00 - - 
Sansiri Global Investment Pte.   Ltd. 24.93          

ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิงและ 

12                     
ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

24.93          
ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงและ 
12                     

ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

100 100 1,667.38 1,667.38 - - 

บริษทั สิริวฒันา โฮลด้ิง จ  ากดั 100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 - - 
บริษทั จิรภาส เรียลต้ี จ  ากดั 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 - - 
บริษทั ปารณทั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 - - 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั 100.00 100.00 90 90 90.00 90.00 - - 
บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จ  ากดั 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 - - 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั - 10.00 - 70 - 7.00 - - 
Sansiri US, Inc. 18.82   ลา้น 18.76   ลา้น 100 100 624.42 622.48 - - 
 เหรียญ เหรียญ       
 สหรัฐฯ สหรัฐฯ       



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
 

14 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   เงินลงทุน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม เงินปันผลรับ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ  ากดั 50.00 - 100 - 50.00 - - - 
บริษทั สิริพฒัน์ วนั จ  ากดั 50.00 - 100 - 50.00 - - - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทู จ  ากดั 50.00 - 100 - 50.00 - - - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 50.00 - 100 - 50.00 - - - 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย     3,186.00 2,991.06 802.00 - 

 การจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติั
ให้บริษัทฯจัดตั้ งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 วนัท่ีจดทะเบียน ทุนจด ทุนเรียก  
บริษทั จดัตั้งบริษทั ทะเบียน ช าระแลว้ สดัส่วนการถือหุน้ 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ ากดั 4 มกราคม 2561 50.00 50.00 100.00 
บริษทั สิริพฒัน์ วนั จ ากดั 16 กมุภาพนัธ์ 2561 50.00 50.00 100.00 
บริษทั สิริพฒัน์ ทู จ ากดั 2 มีนาคม 2561 50.00 50.00 100.00 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ ากดั 12 มีนาคม 2561 50.00 50.00 100.00 

 การซ้ือบริษทัยอ่ยแห่งใหม่โดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง  

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท  กรุงเทพ  สกาย                   
สุขุมวิท 34 จ ากดั (“BKS34”) จากผูถื้อหุ้นเดิมของ BKS34 จ านวน 10,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน BKS34 ทั้งน้ี ผลตอบแทนส าหรับธุรกรรมการซ้ือขายหุ้นในคร้ังน้ีมี
มูลค่ารวมเท่ากบั 332.70 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นราคาซ้ือขายหุ้นจ านวน 0.84 ลา้นบาท (ซ่ึงเท่ากบั
มูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของ BKS34 ตามงบการเงินท่ีจัดท าโดยฝ่ายบริหาร  (งบภายใน)            
ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2561) และมูลค่าหน้ีทั้งหมดของกิจการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั (เงินตน้และดอกเบ้ีย    
ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2561) จ านวน 331.86 ล้านบาท ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างผูซ้ื้อและ
ผูข้าย ผลของรายการดงักล่าวท าให้บริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมในบริษทั กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 
จ  ากดั บริษทัดงักล่าวจึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั (บริษทัฯถือหุน้ทางออ้ม) 
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 การเปล่ียนสภาพจากบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ 

 ตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนของบริษัท สิ ริ ที เค วนั  จ  ากัด ระหว่างบริษัทฯ และ Tokyu 
Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น (รวมทั้งบริษทั สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
ซ่ึงเป็นพันธมิตรของ Tokyo Corporation) บริษัทฯพิจารณาแล้วว่าบริษัทฯไม่มีอ านาจในการ
ควบคุมบริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั ดงันั้น บริษทัดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็นการร่วม
คา้และแสดงเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

9. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

9.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                              
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 
สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

31                  
มีนาคม 

31       
ธนัวาคม 

31                 
มีนาคม 

31            
ธนัวาคม 

31                   
มีนาคม 

31       
ธนัวาคม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ     พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 303,376 181,931 
  โฮลด้ิง วนั จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง ทู จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 56,121 74,747 
  โฮลด้ิง ทรี จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง เอท จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั        
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 
สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

31                  
มีนาคม 

31       
ธนัวาคม 

31                 
มีนาคม 

31            
ธนัวาคม 

31                   
มีนาคม 

31       
ธนัวาคม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั นูโวไลน ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 76,882 76,882 5,713 13,284 
  เอเจนซ่ี จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 49,750 49,772 
 โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 48,612 49,146 
 โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง ไนทที์น จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 45,912 46,673 
 โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 36,091 34,881 
 โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 42,399 41,446 
 โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั        
บริษทั ไพร์ม แอเรีย 38 พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 35,951 35,951 31,947 31,970 
  จ ากดั        
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 - 7,000 - -(1) - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 - 35,000 - -(1) - 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 - 35,000 - 5,647 - 

รวม    1,189,833 1,112,833 625,568 523,850 
(1) เงินลงทุนภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงอยูภ่ายใต ้“ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้” 
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เงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงอยูภ่ายใต ้“ส ารองรายการภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียของ
เงินลงทุนในการร่วมคา้” มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 
31 มีนาคม   

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 168,017 164,464 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั 281,521 273,289 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั 16,572 15,405 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั 164,466 177,584 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ากดั 68,927 61,717 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั 87,116 85,113 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ จ ากดั 98,759 91,054 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ากดั 82,043 77,460 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 93,638 88,138 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 10,803 7,363 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั 10,788 10,465 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 54,830 62,804 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั 45,835 38,025 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั 101,189 - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั 33,165 - 
รวม 1,317,669 1,152,881 

บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียส่วนท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกิดจากการ
ตดัก าไรจากรายการระหว่างกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในการร่วมค้าภายใตห้ัวข้อ 
"ส ารองรายการภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้" ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนเงินลงทุน 
ราคาทุน/มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

  
31                     

มีนาคม 
31       

ธนัวาคม 
31                     

มีนาคม 
31       

ธนัวาคม 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2561 2560 2561 2560 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ท ูจ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 76,882 76,882 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนทที์น จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั ไพร์ม แอเรีย 38 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 35,951 35,951 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 - 7,000 - 
บริษทั สิริ ทีเค ท ูจ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 - 35,000 - 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 - 35,000 - 

รวม    1,189,833 1,112,833 
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การจดัตั้งการร่วมคา้ในระหวา่งงวด 

 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ จดัตั้งการร่วม
คา้แห่งใหม่ ไดแ้ก่ บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั และ บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนแต่ละ
บริษัทจ านวน 50 ล้านบาท และมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
บริษทัดงักล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทัฯ และ Tokyu Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุ่น (รวมทั้งบริษทั สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นพนัธมิตรของ Tokyo Corporation) 
บริษทัร่วมคา้ดงักล่าวประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เม่ือ
วนัท่ี 12 มีนาคม 2561 

9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าใน             
งบการเงินรวมดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม 

 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน           
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

การร่วมคา้ 2561 2560 2561 2560 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ  ากดั 121,037 (2,300) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ท ูจ  ากดั (3,553) (3,411) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั (18,625) 32,151 - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั (2,268) (9,022) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ  ากดั (1,166) (1,120) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั 13,557 (1,769) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ากดั (1,671) (7,920) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั (2,271) (977) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนท ์จ ากดั (2,367) (1,439) - - 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั (7,571) (4,167) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ากดั (4,660) (14,762) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ  ากดั (1,589) (34,314) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั (3,471) (1,529) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั (22) (7,629) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 7,494 (21,751) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั (23) (24) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั (535) (504) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนทที์น จ ากดั (8,591) (173) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ากดั (760) (887) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั (824) (3,621) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั (540) (170) - - 
บริษทั ไพร์ม แอเรีย 38 จ  ากดั (23) - - - 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั (2,292) - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ท ูจ  ากดั (1,177) - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั (400) - - - 
รวม 77,689 (85,338) - - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับท่ี
ไดรั้บจากการร่วมคา้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

10.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

31 
มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Standard International, 
LLC (“The Standard”) 

บริหารกิจการ
โรงแรม สหรัฐอเมริกา 13 13 565,881 541,469 527,650 524,369 

รวม     565,881 541,469 527,650 524,369 

  เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาซ้ือหุ้นสามญัใน Standard International, LLC 
(“The Standard”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมูลค่า                
การลงทุนในการเข้าซ้ือหุ้นคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 58 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 35.09 ของหุ้นทั้งหมด ซ่ึงจะทยอยลงทุนเป็นคราว ๆ จนครบมูลค่าการลงทุน 
ภายในระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ 4 คน จากจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 7 คน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดช้ าระเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
17.07 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐหรือประมาณ 565.88 ลา้นบาทซ่ึงเป็นไปตามสัญญาซ้ือหุ้นสามญั
ดงักล่าว 

 The Standard ประกอบธุรกิจบ ริหารกิจการโรงแรมในรูปแบบ management contract และ 
franchise ภายใต้แบรนด์ “The Standard” และ “Bunkhouse” ธุรกิจรับบริหารกิจการร้านอาหาร
และธุรกิจดา้นการจองหอ้งพกั The Standard Hotel และ boutique hotels อ่ืนๆ โดยใชแ้อปพลิเคชนั
ท่ีช่ือวา่ “One night”   

 
 
 
 
 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2561 2560 2561 2560 
Standard International, LLC (“The Standard”) 21.13 - - - 

รวม 21.13 - - - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยไม่มีเงินปันผลรับท่ี
ไดรั้บจากบริษทัร่วม 

 บริษทัย่อยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัท าโดย ฝ่ายบริหารของ
บริษทันั้น ซ่ึงยงัไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอก เน่ืองจากขอ้จ ากดัด้านเวลาจึงท าให ้  
ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าว ไม่สามารถจดัเตรียมขอ้มูลทางการเงินใหมี้การสอบทานได ้ 

11. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน     
JustGroup Holding Pte. Ltd. 400.20 400.20 - - 
Flying Jamon Ltd 219.75 219.75 219.75 219.75 
Winkontent AG 197.63 195.87 197.63 195.87 
บริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 0.33 0.33 0.33 0.33 

รวม 817.91 816.15 417.71 415.95 

 

 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
                                       

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 272.52    228.89 
ซ้ือระหวา่งงวด 6.10    6.10 
โอนไปตน้ทุนโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (11.81) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3.72)    (3.37) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 263.09    231.62 

13. ทีด่ินรอกำรพฒันำ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
ท่ีดินรอการพฒันา 15,453.77 15,281.93 12,237.23 12,065.31 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่าโครงการ (120.79) (120.79) - - 
สุทธิ 15,332.98 15,161.14 12,237.23 12,065.31 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบัญ ชี 13,390 ล้านบาท และ 13,223 ล้านบาท ตามล าดับ  ได้จดจ านองเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10,991 ลา้นบาท และ 10,824 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

 
 
 
 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14.     ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั ท่ี                          
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 1,950.33 922.68 
ซ้ือระหวา่งงวด 41.87 38.75 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (0.17) (0.05) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (48.34) (29.42) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 1,943.69 931.96 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ท่ี ดินรวมทั้ งส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯและ      
บริษทัยอ่ยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 934 ลา้นบาท และ 946 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดน้ าไปจด
จ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 609 ลา้นบาท และ 620 
ลา้นบาท ตามล าดบั) 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 165.40 148.65 
ซ้ือระหวา่งงวด 12.85 12.84 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (9.87) (8.71) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 168.38 152.78 

 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16.     สิทธิกำรเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 253.48 32.79 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (7.09) (0.52) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 246.39 32.27 

 ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าแสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนบริหารโครงการเพื่อเช่า 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดน้ าสิทธิการเช่าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ  านวน 32 ลา้นบาท 
น าไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 32  ลา้นบาท) 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร/ตั๋วแลกเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม /                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร   
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4,900.00 2,400.00 

ตัว๋แลกเงิน   
ราคาตามมูลค่า 6,000.00 6,000.00 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (35.07) (31.60) 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ 5,964.93 5,968.40 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.70 ถึง 4.25     
ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560 : ร้อยละ 2.85 ถึง 2.90 ต่อปี) และค ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการของบริษทัฯและบริษทัย่อย ตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.15 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2560 : ร้อยละ 2.10 ถึง 2.25 ต่อปี) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 9,759.19 10,095.46 8,321.81 8,073.65 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง     
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,165.17) (3,974.17) (3,543.99) (3,243.49) 
สุทธิ 5,594.02 6,121.29 4,777.82 4,830.16 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2.90 ถึง  MLR 
ลบร้อยละ 1.50 โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอน
และเป็นรายไตรมาส 

 ท่ี ดินรวมทั้ งส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จดจ านองเพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารขา้งตน้ 

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

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 10,095.46 8,073.65 
กูเ้พิ่ม 970.97 970.97 
จ่ายคืนเงินกู ้ (880.02) (719.24) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (4.22) (3.57) 
บริษทัยอ่ยเปล่ียนสภาพเป็นการร่วมคา้ (423.00) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 9,759.19 8,321.81 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศในวงเงินประมาณ 3,824 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR 
ลบร้อยละ 2.00 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มี
การโอนและตอ้งจ่ายช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2570 เงินกูย้มืดงักล่าวมีหลกัประกนัคือท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

19. ตั๋วเงินจ่ำยระยะยำวค่ำทีด่ิน 

 ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดินเป็นตัว๋เงินท่ีบริษทัฯออกให้แก่ผูข้ายท่ีดินหลายราย ครบก าหนดช าระ
ภายในเดือนสิงหาคม 2561 กันยายน 2561 ตุลาคม 2561 ธันวาคม 2561 กุมภาพนัธ์ 2564, และ 
มีนาคม 2564 ไม่มีการคิดดอกเบ้ีย ตัว๋เงินดงักล่าวอาวลัโดยธนาคารแห่งหน่ึง (31 ธันวาคม 2560: 
ครบก าหนดช าระภายในเดือนสิงหาคม 2561 และตุลาคม 2561) 

20. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

      
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2556 ร้อยละ 4.99 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2561 - 3,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2556 ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี 30 พฤษภาคม 2561 1,000.00 1,000.00 
 ปีท่ี 3 - 4 ร้อยละ 5.00 ต่อปี     
 ปีท่ี 5 ร้อยละ 5.30 ต่อปี     
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2556 ร้อยละ 4.95 ต่อปี 5 ปี 23 สิงหาคม 2561 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2556 ร้อยละ 5.20 ต่อปี 5 ปี 6 เดือน 4 เมษายน 2562 1,000.00 1,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2558 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี 22 มิถุนายน 2563 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2558 ร้อยละ 3.90 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 19 เมษายน 2562 1,000.00 1,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2559 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี 21 กรกฏาคม 2562 1,000.00 1,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2559 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี 3 ตุลาคม 2562 1,000.00 1,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ร้อยละ 3.40 ต่อปี 3 ปี 27  เมษายน 2563 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2560 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี 30 พฤษภาคม 2563 1,000.00 1,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2560 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 22 กนัยายน 2565 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2566 4,000.00 - 
รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า    18,000.00 17,000.00 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (39.81) (29.23) 
หุ้นกู ้- สุทธิ    17,960.19 16,970.77 
หกั: หุ้นกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (2,999.17) (5,998.31) 
หุ้นกูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี   14,961.02 10,972.46 
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 ทั้งน้ี ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหนา้ท่ี
บางประการซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของ
งบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายขุองหุน้กู ้ทั้งน้ี หน้ีสินใหห้มายถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่านั้น 

21. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน                
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 145.18 101.77 
เพิ่มส าหรับงวด 4.62 2.94 
จ่ายระหวา่งงวด (7.22) (7.22) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 142.58 97.49 

22. ประมำณกำรหนีสิ้น 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการหน้ีสินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ยอดคงเหลือตน้งวด 1.15 107.15 108.30 1.15 75.01 76.16 
เพ่ิมระหวา่งงวด 0.11 31.27 31.38 0.11 24.22 24.33 
จ่ายระหวา่งงวด - (28.70) (28.70) - (21.31) (21.31) 
โอนกลบั - (5.16) (5.16) - - - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 1.26 104.56 105.82 1.26 77.92 79.18 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินสมทบ ประมาณการ  เงินสมทบ ประมาณการ  
 กองทุน ค่าใชจ่้ายใน  กองทุน ค่าใชจ่้ายใน  
 นิติบุคคล การบ ารุง  นิติบุคคล การบ ารุง  
 หมู่บา้น รักษาโรงแรม รวม หมู่บา้น รักษาโรงแรม รวม 

ยอดคงเหลือตน้งวด 178.14 4.82 182.96 135.18 1.49 136.67 
เพ่ิมระหวา่งงวด 31.94 0.74 32.68 29.88 0.30 30.18 
จ่ายระหวา่งงวด - (0.13) (0.13) - - - 
โอนกลบั (1.19) - (1.19) - - - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 208.89 5.43 214.32 165.06 1.79 166.85 

23. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ / ก ำไรต่อหุ้น 

23.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 
   ใบส าคญั จ านวนใบส าคญั  

ประเภท  อตัราการใชสิ้ทธิต่อ  แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีมี จ านวนใบส าคญั 
ใบส าคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญั ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ การใชสิ้ทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2561 ในระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2561 

ESOP#7   2.500 1 : 1.000 300,000,000 - 300,000,000 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯบนัทึกค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการ ESOP#7 เป็นจ านวน 1.72 ลา้นบาท และ3.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงแสดงเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น
ดว้ยจ านวนเดียวกนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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23.2 ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                   
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งงวด  

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวด กับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลง            
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ            
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 251,998 511,157 14,862,734 14,285,501 0.017 0.036 

 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,098,401 389,801 14,862,734 14,285,501 0.074 0.027 

ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดจากผลกระทบของใบส าคญัแสดงสิทธิ SIRI-W2 และ ESOP#7           
ในงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ
รวมกบัมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ 
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24. รำยได้บริกำรอ่ืนและต้นทุนบริกำรอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 1256  2560 
รายไดบ้ริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 24.67 23.72 10.10 9.18 
รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 55.82 59.99 - - 

รวม 80.49 83.71 10.10 9.18 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 24.79 25.08 9.15 8.59 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 54.59 56.50 - - 
รวม 79.38 81.58 9.15 8.59 

25. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  1256  2560  6125  2560 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 115,691 198,687 89,155 112,215 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (37,779) (40,080) (5,703) (11,928) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 77,912 158,607 83,452 100,287 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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26. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

26.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับ
รายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาโครงการ สัญญา
จา้งตกแต่ง สัญญาจา้งบริการให้ค  าปรึกษาและสัญญาจา้งพฒันาและติดตั้งระบบเป็นจ านวน
ประมาณ 13,665 ล้านบาท  และ 13,703 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
11,180 ลา้นบาท และ 10,624 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ข) บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและห้องชุดเป็น
จ านวนเงิน 5,801 ล้านบาท และ 6,188 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ:               
4,904 ลา้นบาท และ 5,291 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

26.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่า
พื้นท่ีในอาคาร รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 4 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม    
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม    
2560 

จ่ายช าระภายใน:     
ภายใน 1 ปี 119 119 102 102 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 53 83 40 65 
รวม 172 202 142 167 

ข) ณ วนัท่ี  31 มีนาคม  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน
เก่ียวกบัค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของโครงการเป็นจ านวนประมาณ 67 ลา้นบาท และ 70 
ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 53 ลา้นบาท และ 45 ลา้นบาท ตามล าดบั) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ค) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการ     
ท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 53 ไร่ และ 47 ไร่ ตามล าดบั ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีถือ
ภาระจ ายอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

ง) สัญญาเช่าระยะยาวท่ีมีสาระส าคญัไดแ้ก่ 

• บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินบริเวณซอยสุขมุวทิ 77 เพื่อใชใ้น
การปลูกสร้างศูนยก์ารคา้ชุมชนในนามฮาบิโตะ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นับตั้ งแต่วนัท่ี  16 สิงหาคม  2556 ถึงวนัท่ี  15 สิงหาคม 2586 มีมูลค่าการเช่ารวม                    
42 ล้านบาท โดยแบ่งช าระเป็น 3 งวด งวดแรกเป็นจ านวนเงิน 21 ล้านบาท ไดช้ าระ 
ไปแล้วในเดือนสิงหาคม  2556 ส่วนท่ีเหลืออีกสองงวดได้แบ่งช าระงวดละ 10.5              
ลา้นบาท โดยงวดท่ีสองจะช าระเม่ือระยะเวลาการเช่าครบ 10 ปี และงวดท่ีสามเม่ือ
ระยะเวลาการเช่าครบ 20 ปี 

• บริษทั ชนชยั จ  ากดั ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านักงานพระคลงัขา้งท่ีเพื่อใช้ในการ
ปลูกสร้างอาคารชุดเพื่อให้เช่าโครงการบา้นแสนสิริ โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา              
30 ปี นับตั้ งแต่ 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่ารวม               
118 ลา้นบาท ช าระคร้ังแรกจ านวน 30 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือช าระเป็นรายเดือนตลอด
ระยะเวลา 30 ปีตามท่ีระบุในสัญญา 

• บริษทั เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ  ากดั ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านักงานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลา 30 ปี  นับตั้ งแต่วนัท่ี  16 กันยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ                  
88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยได้จ่ายช าระค่าเช่าทั้งจ  านวนครบถว้นในเดือนกรกฎาคม 
2547 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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26.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
คงเหลืออยู่จ  านวน 3,051 ล้านบาท และ 0.09 ล้านยูโร (31 ธันวาคม 2560: 2,081 ล้านบาท และ               
0.88 ลา้นยูโร) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและ
บริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค ค ้าประกนัการจดัท า
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ี ดิน และค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า                       
(งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561: 2,557 ลา้นบาท และ 0.09 ลา้นยโูร, 31 ธนัวาคม 
2560: 2,303 ลา้นบาท และ 0.88 ลา้นยโูร) 

26.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีความหลายคดีท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและคดีละเมิด ซ่ึงถูกเรียกร้องให้ช าระ
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินประมาณ 166 ลา้นบาท และ 165 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 148 ล้านบาท และ 147 ล้านบาท ตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่
ระหว่างการต่อสู้คดี ทนายความบริษทัฯและฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่ได้
รับความเสียหายจากคดี บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินเพิ่มเติมจาก
จ านวนท่ีไดบ้นัทึกไปแลว้ (หมายเหตุ 22) 

26.5 สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap 
agreement) 

 รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate 
Swap agreement) ท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี 

 สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา วนัส้ินสุด       
สญัญา จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1 651 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.80 15 ลา้นปอนด ์ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ธนัวาคม 2562 

27. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
  ธุรกิจบริหารอาคาร

บริหารงานโครงการ 
    

 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายได ้       
   รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,060 892 80 5,032 - 5,032 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6 628 11 645 (645) - 
   ดอกเบ้ียรับ 190 5 2 197 (122) 75 
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (227) (3) (9) (239) 126 (113) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (26) (3) (1) (30) - (30) 
   โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ       
      มูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันา       
      อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 1 - - 1 - 1 
      ขาดทุนจากการลงทุนของท่ีดิน 
 อาคารและอุปกรณ์ (1) - - 

 
(1) - (1) 

       
ก าไรของส่วนงาน 589 731 4 1,324 (641) 683 
รายไดอ่ื้น      171 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน       
   ในการร่วมคา้      78 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน       
   บริษทัร่วม      (21) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (582) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      329 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (78) 
ก าไรส าหรับงวด      251 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
  ธุรกิจบริหารอาคาร     
  บริหารงานโครงการ     
 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายได ้       
   รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,758 1,151 84 6,993 - 6,993 
   รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 7 811 11 829 (829) - 
   ดอกเบ้ียรับ 143 1 2 146 (100) 46 
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (222) - (22) (244) 69 (175) 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (20) (2) - (22) - (22) 
   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า       
      ตน้ทุนโครงการพฒันา       
      อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (148) - - (148) - (148) 
       
ก าไรของส่วนงาน 1,086 983 (7) 2,062 (860) 1,202 
รายไดอ่ื้น      85 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน       
   ในการร่วมคา้      (85) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (531) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      671 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (159) 
ก าไรส าหรับงวด      512 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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28. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

28.1   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาลงทุนในสิทธิในการซ้ือหุ้นบุริมสิทธิของ Greenstroming Inc. ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ในราคา 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
หรือประมาณ 15.67 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดช้ าระเงินตามสัญญาดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2561 

28.2   เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีไดมี้มติ ดงัน้ี 

           ก)   อนุมติัให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.12 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็น
จ านวนเงิน 1,754.67 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา
หุ้นละ 0.05 บาท เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 
0.07 บาทหรือคิดเป็นจ านวนเงิน  1,040.39 ล้านบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวน
ดงักล่าวในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

           ข)   อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเงินสกุล
ต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจ านวนดงักล่าว ซ่ึงชนิดของหุ้นกูอ้าจเป็นหุ้นกู้ได้ทุก
ประเภทและรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละคราว และอาจก าหนดให้สามารถไถ่ถอน
ก่อนครบก าหนดอายหุุน้กูห้รือเป็นหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการยกเลิกบริษทั 

           ค)   อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 19,251,140,783.06 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย
จ านวน 2,828,986,038 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 บาท อนัเป็นหุ้นคงเหลือในส่วนท่ีส ารอง
ไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซ่ึงครบก าหนดอายุแลว้เม่ือวนัท่ี 
24 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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28.3  เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 ก)  การขายหุ้นของ Winkontent AG ซ่ึงเป็นเงินลงทุนระยะยาวของบริษทัฯ ระหว่าง บริษทัฯกบั
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั (การร่วมคา้) 

 ข)  การลงทุนใน Art.sy, Inc.ซ่ึงเป็นป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย 
การเขา้ซ้ือหุ้นบุริมสิทธิออกใหม่จาก Art.sy, Inc. คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,000,000 
เหรียญสหรัฐ ซ่ึงจะท าให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.71 
บริษทัดงักล่าวประกอบธุรกิจการบริการให้ศูนยแ์สดงงานศิลปะ (art galleries) การน าสินคา้
ศิลปะมาแสดงบนเว็บไซต์ การเขียนเน้ือหาเชิงบรรณาธิการเก่ียวกับศิลปะ การให้บริการ
ประมูลศิลปะและการใหบ้ริการการซ้ือขายศิลปะผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  

 ค)  การเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการร่วมคา้ได้แก่ บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากัด บริษัท ไพร์ม      
แอเรีย 38 จ ากดั และบริษทั กรุงเทพ สกาย สุขวุทิ 34 จ  ากดั 

 ง)  การลดทุนของการร่วมคา้ ไดแ้ก่ บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั และ บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั 

 จ)  การซ้ือขายหุ้นของบริษทัย่อย ไดแ้ก่บริษทั กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 จ ากดั บริษทั สิริพฒัน์ 
วนั จ  ากดั บริษทั สิริพฒัน์ ทู จ  ากดั และบริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั เพื่อให้เป็นบริษทัร่วมทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ระหวา่ง บริษทัฯกบั บริษทั ย ูซิต้ี จ  ากดั (มหาชน)  

 ฉ) การจดัตั้งบริษทัร่วมทุน เพิ่มอีก 5 บริษทั ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ระหวา่ง บริษทัฯกบับริษทั 
ยู ซิ ต้ี  จ  ากัด (มหาชน) ภายใต้ข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางธุรกิจ  (Strategic Alliance 
Framework Agreement)  

 ช)  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันคร้ังท่ี 2/2561 จ  านวน 2,000              
ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี หุ้นกูด้งักล่าวจะ
ออกและเสนอขายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

29. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2561 


