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บริษัท แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

 รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 5 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุน้คร้ังล่าสุด มีดงัน้ี 

 สัดส่วนการถือหุน้ 
 (ร้อยละของทุนช าระแลว้)* 
1. บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 6.49 
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 6.18 
3. นายเศรษฐา ทวสิีน 4.66 
4. นายวนัจกัร์ บุรณศิริ 3.64 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 3.30 

 * หุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทจ านวน 14,862,734,320 หุ้น หักด้วยหุ้นท่ี                 
ซ้ือคืนตามโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทจ านวน 720,000,000 หุ้น                             
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2562)  

 ท่ีอยู่บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท               
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใหอ้ยูใ่นรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 
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 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์              
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้        
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นการเข้าซ้ือเงินลงทุนใน Standand International Holdings, LLC 
เพิ่มเติมจนเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั 

 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัฯแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 
   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั ชนชยั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั บริหารและจดัการดา้น

อสังหาริมทรัพย ์
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 โรงแรม 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 ปารณทั 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 97 97 

Sansiri (US), Inc. ลงทุนในบริษทัอ่ืน  
   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 100 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ (ต่อ)     
บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทรี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ สมาร์ท โฟร์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริพฒัน์ โฟร์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย - 100 
บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
     
ถือหุน้ผา่นบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั     
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จ ากดั  ใหบ้ริการจดัการกิจกรรม 

   พิเศษต่าง ๆ 
ไทย 100 100 

บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั คิวอีดบัเบิ้ลย ู(ไทยแลนด)์ จ  ากดั หยดุด าเนินกิจการ  ไทย 70 70 
     
ถือหุน้ผา่นบริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน็ท ์จ ากดั     
โรงเรียนสาธิตพฒันา กิจการโรงเรียน ไทย 100 100 
     
ถือหุน้ผา่น Sansiri Global Investment Pte. Ltd.    
Sansiri Guernsey (2009) Limited พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ Guernsey 100 100 
Sansiri Guernsey (2015) Limited พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ Guernsey 100 100 
Sansiri International Pte. Ltd. 

 
ส านกังานบริหารส่วนกลาง
และจดัการบริษทัยอ่ย              
ในประเทศสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ 100 100 

     
ถือหุน้ผา่นบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั    
บริษทั สิริพฒัน์ โฟร์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
     
ถือหุน้ผา่น Sansiri (US), Inc.     
Standard International Holdings, LLC    ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 60 - 

     
ถือหุน้ผา่น Standard International Holdings, LLC     
Standard International, LLC     ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 100 - 

Standard International Ventures, LLC     ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     
   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 - 

Standard International Properties, LLC     ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     
   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 - 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้ผา่น Standard International, LLC      
Standard Asia Co.,Ltd.  บริหารกิจการโรงแรม ไทย  100 - 
Standard International Management, LLC     บริหารกิจการโรงแรม สหรัฐอเมริกา  100 - 
Standard Miami Employer, LLC  ใหบ้ริการสนบัสนุนดา้น    

การบริหารบุคคลากร 
สหรัฐอเมริกา 100 - 

Standard Downtown Employer, LLC  ใหบ้ริการสนบัสนุนดา้น
การบริหารบุคคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 - 

Standard Hollywood Employer, LLC  ใหบ้ริการสนบัสนุนดา้น
การบริหารบุคคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 - 

Standard High Line Employer, LLC ใหบ้ริการสนบัสนุนดา้น 
การบริหารบุคคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 - 

Standard East Village Employer, LLC ใหบ้ริการสนบัสนุนดา้น 
การบริหารบุคคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 - 

Standard Retail Employer, LLC ใหบ้ริการสนบัสนุนดา้น 
การบริหารบุคคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 - 

Standard International Chicago 
Management, LLC 

 บริหารกิจการโรงแรม สหรัฐอเมริกา  100 - 

Standard UK Management, Limited  บริหารกิจการโรงแรม สหราช
อาณาจกัร 

100 - 

     
ถือหุน้ผา่น Standard International Ventures, LLC    
Standard International BH Investor, LLC  ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 100 - 

Bunkhouse Management, LLC  บริหารกิจการโรงแรม สหรัฐอเมริกา 51 - 
House Fly, LLC  บริหารกิจการภตัตาคาร สหรัฐอเมริกา 100 - 
Bunkhouse California Employer, LLC  ใหบ้ริการสนบัสนุนดา้น

การบริหารบุคคลากร สหรัฐอเมริกา 
100 - 

Bunkhouse Motel Management, LLC  บริหารกิจการโรงแรม  สหรัฐอเมริกา 100 - 
Standard Retail, LLC   ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 100 - 

SL Goods, LLC  ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ภายใต้
ช่ือ “Standard” 

สหรัฐอเมริกา 100 - 

SL E-Commerce, LLC  ใหบ้ริการขายสินคา้ผา่น
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

สหรัฐอเมริกา 100 - 

SL Hollywood Shop, LLC  ธุรกิจคา้ปลีก  สหรัฐอเมริกา 100 - 
SL DTLA Shop, LLC  ธุรกิจคา้ปลีก  สหรัฐอเมริกา 100 - 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้ผา่น Standard International Properties, LLC    
Standard Mexico City Holdings, LLC  ลงทุนในบริษทัอ่ืน  

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 100 - 

Standard Mexico City S de RL de CV    บริหารกิจการโรงแรม เมก็ซิโก 100 - 

Standard Mexico City Optionee, LLC 
  ลงทุนในบริษทัอ่ืน  
   (Holding company) สหรัฐอเมริกา 100 

- 

Standard Milan, SRL บริหารกิจการโรงแรม อิตาลี 100 - 

 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างงวดปัจจุบันแสดงใน                        
หมายเหตุ 9 และ 11 

1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

  ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลาย
ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังว ันท่ี                       
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายได้จาก
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มาถือปฏิบติัในปี 2561 ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
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 ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินทีม่ีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง                
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของ
การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และ
ก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่า
มากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

  การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี               
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่า
เงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ             
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อย                         
ซ่ึงกลุ่มบริษทัได้เขา้ซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 โดยมีนโยบายการบัญชีท่ี
เปิดเผยเพิ่มเติมดงัน้ี 

 ก) รายไดค้่าบริหารโรงแรม 

              รายไดค้่าบริหารโรงแรมรับรู้เป็นรายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามสัญญาในการส่งมอบบริการท่ีเก่ียวขอ้งใหลู้กคา้แลว้  

2.  ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ
ถือปฏิบัติ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัในไตรมาสท่ี
ส่ีของปี 2561 ก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันโดยกิจการได้เ ลือกปรับผลสะสมจาก                   
การเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และไม่ปรับยอ้นหลงั                  
งบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ                     
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 แสดงไดด้งัน้ี   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 
ตามนโยบาย                     
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน                  
การรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายโครงการ 5,413 (58) 5,355 
ตน้ทุนขายโครงการ 3,540 20 3,560 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,074 (441) 633 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 17 (5) 12 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 103 72 175 
ก ำไรส ำหรับงวด 363 286 649 
กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 363 286 649 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.024 0.020 0.044 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

ตามนโยบาย                       
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน                    
การรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายโครงการ 3,114 (31) 3,083 
ตน้ทุนขายโครงการ 2,100 11 2,111 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 572 (153) 419 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 81 22 103 
ก ำไรส ำหรับงวด 578 89 667 
กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 578 89 667 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.039 0.006 0.045 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 
ตามนโยบาย                     
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน                  
การรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายโครงการ 13,718 (142) 13,576 
ตน้ทุนขายโครงการ 9,159 57 9,216 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,437 (642) 1,795 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 208 (15) 193 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 266 89 355 
ก ำไรส ำหรับงวด 1,000 339 1,339 
กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,003 339 1,343 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.067 0.023 0.090 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

ตามนโยบาย                       
การบญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐาน                    
การรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 15 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
รายไดจ้ากการขายโครงการ 9,129 (81) 9,048 
ตน้ทุนขายโครงการ 6,041 36 6,077 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,542 (243) 1,299 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 250 25 275 
ก ำไรส ำหรับงวด 2,019 101 2,120 
กำรแบ่งปันก ำไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,019 101 2,120 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.136 0.007 0.143 
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รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

- ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย
พิจารณาวา่ค่านายหนา้ท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพย์
และตดัเป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา จาก
เดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเกิดรายการ 

- รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยให้กบัลูกคา้เม่ือมีการจดทะเบียน
โอนบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั เช่น การให้สินคา้โดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) หรือ
การจ่ายช าระค่าใชจ่้ายแทนลูกคา้ 

ก) การให้สินคา้โดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง - บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีการให้สินค้ากับลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่าเม่ือลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือ
หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาวา่สินคา้ท่ีให้
เหล่าน้ีเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัซ่ึงเป็นภาระหลกัท่ีบริษทัฯ
และบริษทัย่อยตอ้งส่งมอบให้ลูกคา้ตามสัญญา ดงันั้นจึงตอ้งบนัทึกตน้ทุนของรายการ
เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนในการขายโครงการ จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน               
การขาย 

ข) การจ่ายช าระค่าใชจ่้ายแทนลูกคา้ - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
โอนบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัยหรือจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางนิติบุคคลของ
โครงการหมู่บา้นหรืออาคารชุดพกัอาศยั โดยจ่ายแทนลูกคา้เม่ือลูกคา้จดทะเบียนโอนบา้น
หรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่รายการ
เหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้ลูกคา้ ดงันั้นจึงตอ้งบนัทึกรายการดงักล่าวหักจากมูลค่า
รายไดใ้นสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

3.1 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทั
เหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ย กิจการร่วมคา้และบริษทัร่วมแสดงอยู่ในหมายเหตุ 1.3 10.1 และ 11.1 
ตามล าดบั ส่วนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯโดยการมีกรรมการร่วมกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายโครงการ - - 29,244 - ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 48.15 
ขายแผน่คอนกรีตส าเร็จรูป - - 19,612 18,410 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ - - 1,192 1,178 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
ดอกเบ้ียรับ - - 64,061 103,662 ร้อยละ 3.50 ต่อปี (2561: 3.50 ต่อปี)   
รายไดค้่านายหน้า - - 924 10,106 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า - - - 349 ในอตัราให้เช่าแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 17,281 14,650 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 14,268 20,819 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 3,248 3,434 ร้อยละ 3.50 ต่อปี (2561: 3.50 ต่อปี)    
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 825,238 831,079 1,695,015 1,599,965 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
รายไดจ้ากการขายท่ีดินและเงินมดัจ าท่ีดิน - 67,447 - 224,823 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่านายหน้า 7,645 21,298 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ดอกเบ้ียรับ 88,184 70,411 88,184 70,411 ร้อยละ 3.85 - 5.00 ต่อปี                                           

(2561: 3.85 - 4.88 ต่อปี) 
เงินปันผลรับ - - - 270,000 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 91,818 - 91,818 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั                             
ซ้ือห้องชุด 28,156 - 28,156 - ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ 227,000 บาท 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ค่าบริการซอฟตแ์วร์ 648 - - - ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืน 161 - 161 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (4) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 12 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายโครงการ - - 42,424 - ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 50.10 
ขายแผน่คอนกรีตส าเร็จรูป - - 64,637 20,814 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ - - 3,551 3,533 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
ดอกเบ้ียรับ - - 215,744 327,407 ร้อยละ 3.50 ต่อปี (2561: 3.50 ต่อปี)     
รายไดค้่านายหน้า - - 11,066 22,250 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า - - 229 1,348 ในอตัราให้เช่าแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
เงินปันผลรับ - - - 802,000 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 48,744 28,040 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 38,844 51,587 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 10,978 13,671 ร้อยละ 3.50 ต่อปี (2561: 3.50 ต่อปี)    
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 12,500 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั           

(รายละเอียดในหมายเหตุ 9 (3) 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 3,101,835 2,220,878 5,805,352 4,245,300 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
รายไดจ้ากการขายท่ีดินและเงินมดัจ าท่ีดิน 29,936 402,513 59,871 1,341,711 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่านายหน้า 73,242 54,744 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ดอกเบ้ียรับ 253,600 196,287 253,600 196,287 ร้อยละ 3.85 ถึง 5.19 ต่อปี                                    

(2561: 3.85 - 4.88 ต่อปี) 
เงินปันผลรับ - - 380,000 270,000 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือห้องชุด 4,835,596 710,046 4,835,596 691,081 ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ 65,000 ถึง 

485,000 บาท (2561: 183,000 บาท) 
ขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 91,818 - 91,818 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั    
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ค่าบริการซอฟตแ์วร์ 4,970 - 4,322 - ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั  
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,934 - 4,590 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (4) 

          ลกัษณะรายการนโยบายราคาและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

 (1) รายได้ค่าบริหารงานทัว่ไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม และ                
ปันส่วนให้แก่บริษัทย่อยและการร่วมค้าตามเกณฑ์รายได้และเกณฑ์ต้นทุนโครงการ 
ตามล าดบั 

 (2) ค่าบริหารโครงการคิดเป็นรายเดือนในอตัราท่ีข้ึนอยูก่บัขนาดของแต่ละโครงการ 

(3) ค่านายหน้าจากการขายโครงการคิดในอตัราร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 2.14 ของราคาขายตาม
สัญญา โดยแบ่งช าระเม่ือลูกคา้ท าสัญญาและเม่ือมีการโอนอสังหาริมทรัพย ์

(4) ค่าท่ีปรึกษาคิดตามขั้นความส าเร็จของงานตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
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3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯและ            
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,694 35,602 108,377 119,209 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,062 642 3,187 1,925 
รวม 36,756 36,244 111,564 121,134 

3.3 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ     
บริษทัยอ่ย - - 96,925 63,154 
การร่วมคา้ 1,489,976 785,779 1,478,384 767,599 
รวม 1,489,976 785,779 1,575,309 830,753 
ลูกหนี้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - - 17,000 
การร่วมคา้ 60,621 - 60,621 - 
รวม 60,621 - 60,621 17,000 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ     

บริษทัยอ่ย - - 125 65 

รวม - - 125 65 

งำนบริหำรโครงกำรระหว่ำงท ำ     
การร่วมคา้ 305,781 276,099 305,781 276,099 
รวม 305,781 276,099 305,781 276,099 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 7,442,938 9,127,594 
การร่วมคา้ 7,515,188 6,620,913 7,515,188 6,620,913 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 5,000 - - 
รวม 7,520,188 6,625,913 14,958,126 15,748,507 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,000) (5,000) - - 
สุทธิ 7,515,188 6,620,913 14,958,126 15,748,507 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,928,528 1,837,140 2,928,528 1,837,140 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 4,586,660 4,783,773 12,029,598 13,911,367 
รวม 7,515,188 6,620,913 14,958,126 15,748,507 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
บริษทัยอ่ย - - 35,721 53,205 
การร่วมคา้ 67,537 40,295 67,537 40,295 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 333 333 - - 

รวม 67,870 40,628 103,258 93,500 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (333) (333) - - 

สุทธิ 67,537 40,295 103,258 93,500 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 16,983 8,735 
การร่วมคา้ 31,015 21 31,015 21 

รวม 31,015 21 47,998 8,756 

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 348,321 468,402 

รวม - - 348,321 468,402 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี - - 348,321 468,402 

รวม - - 348,321 468,402 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 1,072 1,290 

รวม - - 1,072 1,290 

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ     
การร่วมคา้ 1,124,597 2,022,886 1,124,597 2,022,886 

รวม 1,124,597 2,022,886 1,124,597 2,022,886 
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3.4 ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกราคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2562 

กำรร่วมค้ำ     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 173.19 18.00 - 191.19 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั 198.00 61.00 (36.00) 223.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั 29.00 70.00 (99.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั 64.00 5.00 - 69.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ากดั 83.00 675.00 - 758.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ากดั 196.00 - (196.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั 180.00 - (180.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั 214.00 - (214.00) - 
บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 410.50 223.00 (130.00) 503.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ากดั 408.00 179.00 (13.00) 574.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 731.00 97.00 (105.00) 723.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั  591.02 100.00 (136.02) 555.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 51.00 145.00 - 196.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั 483.00 38.00 - 521.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั 442.00 25.00 (170.00) 297.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั 35.00 - - 35.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนนที์น จ ากดั 256.00 75.00 (50.00) 281.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั 106.00 117.00 - 223.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั 426.00 28.00 - 454.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 292.00 105.00 (40.00) 357.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ากดั      43.00 73.00 - 116.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ากดั 70.00 100.00 (85.00) 85.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั 80.00 10.00 - 90.00 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 127.50 64.50 (17.00) 175.00 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั 314.30 15.40 - 329.70 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั 305.90 - - 305.90 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั 225.40 103.60 - 329.00 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั 86.10 37.80 - 123.90 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จ ากดั 5.00 - - 5.00 

รวม 6,625.91 2,365.30 (1,471.02) 7,520.19 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกราคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2562 

บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั 1,453.31 215.65 (855.86) 813.10 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - 133.19 (83.05) 50.14 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั 756.23 656.94 (440.88) 972.29 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั 393.97 1,401.70 (9.69) 1,785.98 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  297.28 140.17 (253.32) 184.13 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั  5.60 - - 5.60 
บริษทั ปภานนั จ ากดั - 4.34 (1.85) 2.49 
บริษทั สิริวฒันา โฮลด้ิง จ ากดั 587.45 15.57 - 603.02 
บริษทั จิรภาส เรียลต้ี จ  ากดั 2,192.01 343.48 (1,414.73) 1,120.76 
บริษทั ปารณัท จ ากดั 390.05 245.94 (19.82) 616.17 
บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จ  ากดั 231.33 149.65 (373.06) 7.92 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ  ากดั 482.37 32.94 (314.52) 200.79 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทรี จ  ากดั 2,338.00 339.00 (1,881.65) 795.35 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ ากดั - 171.19 (5.99) 165.20 
บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ากดั - 120.00 - 120.00 
กำรร่วมค้ำ     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 173.19 18.00 - 191.19 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั 198.00 61.00 (36.00) 223.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั 29.00 70.00 (99.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั 64.00 5.00 - 69.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั 83.00 675.00 - 758.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ากดั 196.00 - (196.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั 180.00 - (180.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ จ  ากดั 214.00 - (214.00) - 
บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 410.50 223.00 (130.00) 503.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ากดั 408.00 179.00 (13.00) 574.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 731.00 97.00 (105.00) 723.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั  591.02 100.00 (136.02) 555.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 51.00 145.00 - 196.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั 483.00 38.00 - 521.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 442.00 25.00 (170.00) 297.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั 35.00 - - 35.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั 256.00 75.00 (50.00) 281.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั 106.00 117.00 - 223.00 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกราคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2562 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั 426.00 28.00 - 454.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 292.00 105.00 (40.00) 357.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ากดั              43.00 73.00 - 116.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ากดั 70.00 100.00 (85.00) 85.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั 80.00 10.00 - 90.00 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 127.50 64.50 (17.00) 175.00 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั 314.30 15.40 - 329.70 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั 305.90 - - 305.90 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั 225.40 103.60 - 329.00 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั 86.10 37.80 - 123.90 

รวม 15,748.51 6,335.06 (7,125.44) 14,958.13 
 

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

เงินกูย้มื 1 มกราคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2562 
บริษัทย่อย     
บริษทั ปภานนั จ ากดั 1.30 0.62 (1.92) - 
บริษทั ชนชยั จ ากดั 217.70 25.65 (27.71) 215.64 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 92.05 2.84 (94.89) - 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 157.35 60.64 (85.31) 132.68 
 468.40 89.75 (209.83) 348.32 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ท่ีไม่มี
หลักประกันครบก าหนดช าระเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ3.50 ถึง 5.19 ต่อปี                   
(31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 3.50 ถึง 4.95 ต่อปี) 
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4.  เงินลงทุนช่ัวครำว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
ตัว๋แลกเงิน - ราคาตามมูลค่า - 2,000.00 
หกั: ส่วนลด - (37.61) 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ - 1,962.39 
กองทุนเปิดตราสารหน้ีระยะสั้น 0.05 0.05 
หุน้กูร้ะยะสั้น - 406.13 
รวม 0.05 2,368.57 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ทีย่งัไม่เรียกช ำระ 

 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ทีย่งัไม่เรียกช ำระ -                    
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

    

ลูกหน้ีการคา้     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 11.10 17.44 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  13.65 121.83 48.93 164.70 
 3 - 6 เดือน - - 41.99 17.78 
 6 - 12 เดือน - - 19.03 1.76 
 มากกวา่ 12 เดือน - - 0.13 - 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,465.23 646.51 1,465.23 646.51 

รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ -              
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,489.98 785.78 1,575.31 830.75 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 279.62 46.88 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  42.65 44.76 25.80 15.43 
 3 - 6 เดือน 7.17 5.05 4.57 2.14 
 6 - 12 เดือน 16.64 9.95 5.71 3.69 
 มากกวา่ 12 เดือน 56.44 49.18 19.20 17.04 

รวม 402.52 155.82 55.28 38.30 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (66.64) (52.32) (29.17) (24.41) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 335.88 103.50 26.11 13.89 

รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - สุทธิ 1,825.86 889.28 1,601.42 844.64 

6. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ท่ีดิน 68,166.28 60,623.21 45,239.06 38,505.91 
ค่าก่อสร้าง 70,834.72 60,284.80 38,313.71 29,431.45 
ค่าสาธารณูปโภค 20,458.90 18,688.79 14,008.87 12,407.65 
วสัดุก่อสร้าง 80.36 57.22 80.36 56.06 
ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน     
   ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 6,596.74 5,756.47 5,204.09 4,686.22 
รวม 166,137.00 145,410.49 102,846.09 85,087.29 
หกั: ส่วนท่ีโอนไปเป็นตน้ทุนขายสะสม (96,735.61) (88,601.12) (52,727.97) (45,900.62) 
 ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ (572.85) (503.98) (196.85) (29.35) 
คงเหลือ 68,828.54 56,305.39 49,921.27 39,157.32 
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6.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการส่วนใหญ่
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 51,070 ล้านบาท และ 44,481 ล้านบาท 
ตามล าดบั ไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 34,571 ลา้น
บาท และ 30,097 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

6.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการพฒันาและก่อสร้าง    
ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้โครงการท่ีเปิดแล้วเสร็จสมบูรณ์    
(ไม่รวมตน้ทุนของท่ีดินและงานก่อสร้างท่ีบนัทึกไปแล้ว) คิดเป็นเงินประมาณ 69,682 ลา้นบาท 
และ 64,488 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 47,617 ลา้นบาท และ 42,238 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

6.3 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รวม
ต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนในการพฒันาโครงการจ านวน 840 ล้านบาท และ 651 ล้านบาท 
ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 518 ลา้นบาท และ 447 ลา้นบาท ตามล าดบั) อตัราการตั้งข้ึน
เป็นทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 3.63 และ             
ร้อยละ 3.39 ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 3.58 และร้อยละ 3.35 ตามล าดบั) 

6.4 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกผลขาดทุนจาก
การลดลงของมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายจ านวน 82 ลา้นบาท (2561: โอนกลบัค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 1.12 ล้านบาท)            
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: บนัทึกผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์              
เพื่อขายจ านวน 168 ลา้นบาท 2561: ไม่มี) 

6.5 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าการซ้ือขายท่ีไดมี้การท าสญัญาแลว้* 172,212 165,612 90,644 86,147 
มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ 237,787 224,197 136,386 123,821 
อตัราส่วนของมูลค่าซ้ือขายท่ีไดมี้การท าสญัญา 72.42% 73.87% 66.46% 69.57% 
ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 5,071 3,894 1,842 1,199 

*  จะรับรู้เป็นรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ภายในปี 2565 อยา่งไรก็ตามมูลค่าการรับรู้รายไดใ้นอนาคตดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้
ข้ึนอยูก่บัทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ไดแ้ก่ ความสามารถในการจ่ายช าระของลูกคา้และการอนุมติัสินเช่ือของลูกคา้จากธนาคาร
พาณิชย ์ความคืบหนา้ในการก่อสร้างโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
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7.  ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 803,119 189,697 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 182,048 129,309 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย (128,814) (81,608) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 856,353 237,398 

8.  เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวน้ีเป็นเงินให้กู ้ยืมท่ีบริษทัฯให้กู ้ยืมแก่บริษทัใน
ประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 4.5 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.85 ต่อปี ครบก าหนดช าระคืน
ภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 เงินกูย้มืน้ีค  ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กูย้ืมระยะยาวน้ีเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีบริษทัย่อยให้กูย้ืมแก่บริษทัใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 0.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ                
4 ต่อปี และครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 เงินให้กูย้ืมดงักล่าวสามารถแปลงสภาพ
เป็นหุ้นบุริมสิทธิได้ก่อนวนัท่ีครบก าหนดช าระคืน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกู้              
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญากบับริษทัในต่างประเทศดงักล่าวเพื่อแปลงเงิน
ใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 ทั้งจ  านวนรวมมูลค่า 0.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 9.76 ล้านบาทเป็นหุ้นบุริมสิทธิในบริษทัในต่างประเทศนั้น ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.80 บริษทัย่อยจึงจดัประเภทเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวเป็น            
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ซ่ึงแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 12 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงอยู่ใน             
งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   เงินลงทุน เงินปันผลรับ 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั ชนชยั จ ากดั 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 - - - - 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 150.00 150.00 100 100 160.53 160.53 - - - - 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั  3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 - - - - 
บริษทั เอส. ยู. เอน็. แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 - - - - 
บริษทั อาณาวรรธน ์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 ศูนยบุ์คลากรสาธิตพฒันา 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. (ก) (ก) 100 100 1,703.89 1,703.89 - - - - 
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 จ ากดั                                          10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 - - - - 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั 300.00 300.00 97 97 290.00 290.00 - - - - 
บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จ ากดั 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 - - - - 
Sansiri (US), Inc. (ข) (ข) 100 100 3,628.06 1,189.87 - - - - 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ ากดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 - - - - 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทรี จ ากดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 - - - - 
บริษทั สิริ สมาร์ท โฟร์ จ ากดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 - - - - 
บริษทั สิริพฒัน ์โฟร์ จ ากดั - 12.50 - 100 - 12.50 - - - - 
บริษทั สิริพฒัน ์ไฟฟ์ จ ากดั  12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 - - - - 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ ากดั 12.50 - 100 - 12.50 - - - - - 
บริษทั สิริพฒัน ์ซิกซ ์จ ากดั 12.50 - 100 - 12.50 - - - - - 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย     6,413.66 3,962.97 - - - 802.00 

(ก)  ทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดว้ยทุนเรียกช าระในปี 2552 จ านวน 0.02 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เรียกช าระในปี 2558 จ  านวน 24.93 ลา้น
ปอนดส์เตอร์ลิง เรียกช าระในปี 2560 จ  านวน 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และเรียกช าระในปี 2561 จ านวน 1.5 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 

(ข) ทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จ านวน 100.65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (31 ธนัวาคม 2561: 36.12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นผา่นบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั     
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จ  ากดั  2.00 ลา้นบาท 2.00 ลา้นบาท 100 100 
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 5.00 ลา้นบาท 5.06 ลา้นบาท 100 100 
บริษทั คิวอีดบัเบิ้ลย ู(ไทยแลนด)์ จ  ากดั* 4.00 ลา้นบาท 4.00 ลา้นบาท 70 70 
     
ถือหุ้นผา่น Sansiri Global Investment Pte. Ltd.    
Sansiri Guernsey (2009) Limited 0.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 0.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 100 100 
Sansiri Guernsey (2015) Limited 0.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 0.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 100 100 
Sansiri International Pte. Ltd. 1.50 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 1.50 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 100 100 
     
ถือหุ้นผา่นบริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั      
โรงเรียนสาธิตพฒันา 1.60 ลา้นบาท 1.60 ลา้นบาท 100 100 
     
ถือหุ้นผา่นบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั                              
บริษทั สิริพฒัน์ โฟร์ จ  ากดั 12.50 ลา้นบาท - 100 - 
     
ถือหุ้นผา่น Sansiri (US), Inc.     
Standard International Holdings, LLC    124.41 ลา้น เหรียญสหรัฐฯ - 60 - 
     
ถือหุ้นผา่น Standard International Holdings, LLC     
Standard International, LLC    111.34 ลา้น เหรียญสหรัฐฯ - 100 - 
Standard International Ventures, LLC    10.87 ลา้น เหรียญสหรัฐฯ - 100 - 
Standard International Properties, LLC    - - 100 - 
     
ถือหุ้นผา่น Standard International, LLC      
Standard Asia Co.,Ltd. 4.00 ลา้นบาท - 100 - 
Standard International Management, LLC    37.83 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 100 - 
Standard Miami Employer, LLC - - 100 - 
Standard Downtown Employer, LLC - - 100 - 
Standard Hollywood Employer, LLC - - 100 - 
Standard High Line Employer, LLC - - 100 - 
Standard East Village Employer, LLC - - 100 - 
Standard Retail Employer, LLC - - 100 - 
Standard International Chicago 

Management, LLC 
- - 100 - 

Standard UK Management, Limited 14.64 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 100 - 
     
ถือหุ้นผา่น Standard International Ventures, LLC    
Standard International BH Investor, LLC 3.77 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 100 - 
Bunkhouse Management, LLC 5.73 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 51 - 
House Fly, LLC - - 100 - 
Bunkhouse California Employer, LLC - - 100 - 
Bunkhouse Motel Management, LLC - - 100 - 
Standard Retail, LLC - - 100 - 
SL Goods, LLC 0.79 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 100 - 
SL E-Commerce, LLC 0.09 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 100 - 
SL Hollywood Shop, LLC 0.08 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 100 - 
SL DTLA Shop, LLC 0.17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 100 - 
     
ถือหุ้นผา่น Standard International Properties, LLC    
Standard Mexico City Holdings, LLC - - 100 - 
Standard Mexico City S de RL de CV  0.01 ลา้นเปโซเมก็ชิโก - 100 - 
Standard Mexico City Optionee, LLC - - 100 - 
Standard Milan, SRL 0.01 ลา้นยโูร - 100 - 
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 (1) การจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ 

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามท่ีไดรั้บอนุมติัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 วนัท่ีจดทะเบียน ทุนจด ทุนเรียก  
บริษทั จดัตั้งบริษทั ทะเบียน ช าระแลว้ สดัส่วนการถือหุน้ 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ ากดั 9 มกราคม 2562 50 12.5 100 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ์ จ ากดั 17 มิถุนายน 2562 50 12.5 100 

 (2) การลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย 

  ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท Sansiri US, Inc. (บริษัทย่อย) เป็น
จ านวนเงินรวม 64.53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 
2,438.20 ลา้นบาท  

 (3) การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯได้ขายหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ  ากัด              
(บริษทัยอ่ย) ให้แก่บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในราคา 12.5 ลา้นบาท 
จึงท าให้บริษทั สิริพฒัน์ โฟร์ จ  ากัด เปล่ียนสถานะจากบริษทัย่อยทางตรงเป็นบริษัทย่อย
ทางออ้ม 

 (4) การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 

                 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการเลิกกิจการในบริษทั 
ศูนยบุ์คลากรสาธิตพฒันา จ ากดั 

 (5)  การลงทุนเพิ่มใน Standard International Holdings, LLC และการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 

 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษทัย่อย) ไดท้  าสัญญาซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มเติม
จากผูถื้อหุ้นเดิม ใน Standard International Holdings, LLC (บริษทัร่วม) โดยมูลค่าการลงทุน
ทั้งหมดคิดเป็นเงินประมาณ 40.46 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,251 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 22 ของหุ้นทั้งหมด ตามท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 
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 การซ้ือหุ้นสามญัในสัญญาดงักล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 
38 เป็นร้อยละ 60 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด  และกลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิแต่งตั้งกรรมการ
และ/หรือผูบ้ริหารส าคญัในบริษทัดงักล่าวเพิ่มเติมอีกจ านวน 1 ท่าน ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาแลว้
ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวมีผลท าให้บริษทัฯ (ผ่าน Sansiri (US), Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย) มีอ านาจ
ควบคุมใน Standard International Holdings, LLC  กลุ่มบริษทัจึงเปล่ียนสถานะเงินลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจาก Standard International Holdings, 
LLC ณ วนัท่ีซ้ือมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 364,963 
ลูกหน้ีการคา้ 209,969 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10,148 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 225,796 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  31,160 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  1,330,141 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,507 
เจา้หน้ีการคา้ (348,526) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (87,009) 
  อ่ืน ๆ (1,402) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (35,219) 

สินทรัพย์สุทธิของ Standard International Holdings, LLC 1,712,528 
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 60 
สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทัยอ่ย  1,024,439 
บวก: ตน้ทุนซ้ือเงินลงทุนท่ีสูงกวา่ประมาณการส่วนไดเ้สียใน                

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยรอจดัสรร 2,048,711 
รวม 3,073,150 
หกั: มูลค่าทางบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน Standard 

International Holdings, LLC ณ วนัท่ีลงทุนเพิ่ม (1,821,779) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,251,371 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (364,963) 
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 886,408 
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 (หน่วย: พนับาท) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือเงินลงทุนส่วนเพิ่ม 1,251,371 
มูลค่าทางบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน  
    Standard International Holdings, LLC ณ วนัท่ีลงทุนเพิ่ม 1,821,779 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
    ของบริษทัยอ่ย (ร้อยละ 40) 688,089 
มูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า (1,712,528) 

ตน้ทุนซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่ประมาณการส่วนไดเ้สียในมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของบริษทัยอ่ยรอจดัสรร 

 
2,048,711 

 ในปัจจุบนั บริษทัย่อยอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อจดัให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์
ระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ เพื่อปันส่วนต้นทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่
รายการดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือ
กิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การ
รวมธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวดัมูลค่าน้ี หากบริษทัย่อยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมท่ี
เก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ บริษัทย่อยจะท าการ
ปรับปรุงประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้เพื่อสะทอ้นขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและ
สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือกิจการ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยบนัทึก
ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยกบัประมาณการส่วนได้เสียใน
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือกิจการจ านวนประมาณ 2,048.71 ลา้นบาท ไวใ้น
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัฯภายใตห้ัวขอ้ “ตน้ทุนซ้ือธุรกิจท่ีสูงกว่าประมาณการ
ส่วนไดเ้สียในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยรอจดัสรร” 

 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 27 

10. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                              
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 
สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

30                
กนัยายน 

31       
ธนัวาคม 

30                 
กนัยายน 

31            
ธนัวาคม 

30                  
กนัยายน 

31       
ธนัวาคม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัฯและบริษทั ยูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ     พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 64,688 33,770 
  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 2,212 52,728 
  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 25,000 25,000 -(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 30,653 109,841 
  โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 60,269 85,396 
  โฮลด้ิง เอท จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 66,552 158,315 
  โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั        
บริษทั นูโวไลน ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 76,882 76,882 -(1) -(1) 
  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              
โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 55,951 55,951 44,333 58,521 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั        
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 
สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

30                
กนัยายน 

31       
ธนัวาคม 

30                 
กนัยายน 

31            
ธนัวาคม 

30                  
กนัยายน 

31       
ธนัวาคม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
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 39,590 44,103 
 โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 18,368 20,080 
 โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง ไนนที์น จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) 43,033 
 โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) 14,135 
 โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) 31,079 
 โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                      
โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 -(1) 22,118 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ               
โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 16,472 18,507 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                   
โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 10,030 17,686 

บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 -(1) 16,668 
บริษทัฯและ Tokyo Corporation ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 70 7,000 7,000 -(1) -(1) 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 

รวม    1,294,833 1,294,833 353,167 725,980 

 (1) เงินลงทุนภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียซ่ึงอยูภ่ายใต ้“ส ารองรายการภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้” 
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 เงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียซ่ึงอยูภ่ายใต ้“ส ารองรายการภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียของ
เงินลงทุนในการร่วมคา้” มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
30 กนัยายน  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 179,760 173,907 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั 411,077 311,021 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั 50,325 45,641 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั 26,547 89,895 
บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 89,211 21,296 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ากดั 142,770 49,002 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 220,259 136,594 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 6,867 72 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั 31,925 11,272 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 110,166 61,264 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั 7,344 9,462 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั 8,072 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั 12,828 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 6,788 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ากดั 1,061 - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 25,787 - 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั 34,618 106,220 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั 132,240 110,629 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั  34,280 25,949 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั  87,439 78,791 
รวม 1,619,364 1,231,015 

บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียส่วนท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกิดจากการ
ตดัก าไรจากรายการระหว่างกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมค้าภายใต้หัวข้อ 
"ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้" ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
มูลค่าเงินลงทุนท่ีติดลบเกิดจากการตดัรายการก าไรจากรายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตาม
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในการร่วมคา้แต่ละราย 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนเงินลงทุน 
ราคาทุน/มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

  
30                    

กนัยายน 
31       

ธนัวาคม 
30                  

กนัยายน 
31       

ธนัวาคม 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัฯและบริษทั ยซิูต้ี จ  ากดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั      
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 25,000 25,000 
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 ไนน์ 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 เธอร์ทีน จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 55,951 55,951 
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 25,000 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน 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 บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ 
จ  ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ 
จ  ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 

บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 
บริษทัฯและ Tokyo Corporation ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 7,000 7,000 
บริษทั สิริ ทีเค ท ูจ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 
รวม    1,294,833 1,294,833 
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10.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าใน             
งบการเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก                   
เงินลงทุนในการร่วมคา้   

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

 
เงินปันผลรับ                          

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ปรับปรุงใหม่)     
บริษทัฯและบริษทั ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ ากดั (91) (10,442) - - - 270,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ากดั (1,973) (1,948) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ากดั (2,177) (555) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั 18,145 (6,509) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั (1,570) (1,328) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ากดั (10,312) (8,317) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั 31,968 88,918 - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั 12,512 (5,110) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั 44,116 60,127 - - - - 
บริษทั นูโว ไลน ์เอเจนซ่ี จ ากดั (6,366) (4,344) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั (1,298) (1,533) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 1,452 (5,742) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั (843) (836) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 25,574 (934) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั (10,360) (22) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั (3,536) (3,132) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั (1,518) (1,425) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั (583) (546) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนนที์น จ ากดั (1,413) (3,342) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั (4,231) (780) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั (9,286) (8,646) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั (884) (7,413) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากดั (2,605) (83) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั (2,364) (61) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั (2,628) (2,475) - - - - 
บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จ ากดั (3,252) (3,487) - - - - 
บริษทัฯและ Tokyo Corporation ควบคุมร่วมกนั       
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั 81,309 (765) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั (1,158) (49,415) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั (1,408) (6,591) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั (349) (1,064) - - - - 

รวม 144,871 12,200 - - - 270,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก                   
เงินลงทุนในการร่วมคา้   

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

 
เงินปันผลรับ                          

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  (ปรับปรุงใหม่)     
บริษทัฯและบริษทั ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ ากดั 30,918 63,934 - - - 270,000 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ากดั (7,167) (7,576) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ากดั (6,161) (16,275) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั 105,332 (9,466) - - 100,000 - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั (4,684) (3,728) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ากดั 21,376 53,409 - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั 29,287 83,258 - - 95,000 - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั 47,928 152,338 - - 65,000 - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั 39,268 54,293 - - 120,000 - 

บริษทั นูโว ไลน ์เอเจนซ่ี จ ากดั (23,278) (16,596) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั (9,399) (11,398) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั (959) (7,759) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั (4,356) 1,488 - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 22,475 (10,199) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั (20,558) (179) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั (12,680) 2,146 - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั (4,513) (4,209) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั (1,712) (3,558) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนนที์น จ ากดั (6,557) (17,208) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั (12,038) (2,812) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั (26,962) (15,437) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั (6,663) (11,119) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากดั (4,564) (2,094) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั (4,270) (2,006) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั (7,657) (3,883) - - - - 

บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จ ากดั (9,323) (3,442) - - - - 

บริษทัฯและ Tokyo Corporation ควบคุมร่วมกนั       

บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั 80,829 907 - - - - 

บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั (5,104) (52,600) - - - - 

บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั (3,369) (15,764) - - - - 

บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั (3,671) (1,064) - - - - 

รวม 191,768 193,401 - - 380,000 270,000 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

11.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

ถือหุ้นผา่น Sansiri (US), Inc.         
Standard International Holdings, 

LLC และบริษทัยอ่ย                          
ลงทุนใน  
บริษทัอ่ืน 

สหรัฐอเมริกา - - - - - - 

Standard International, LLC และ
บริษทัยอ่ย  

บริหารกิจการ
โรงแรม 

สหรัฐอเมริกา - 22 - 986,760 - 820,468 

One Night, LLC บริการจอง
ห้องพกัใน
โรงแรมผา่น
แอปพลิเคชัน่ 

สหรัฐอเมริกา 64 - 225,796 - 220,569 - 

         
ถือหุ้นผา่นบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั        
บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชัน่        
(ประเทศไทย) จ  ากดั 

พฒันา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ไทย 25 25 10,000 10,000 10,000 10,000 

บริษทั ออนเนียนแชค จ ากดั  พฒันา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ไทย 20 20 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม     245,796 1,006,760 240,569 850,468 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 Sansiri (US), Inc. (บริษทัยอ่ย) ไดท้  าสัญญาซ้ือหุน้สามญัใน Standard 
International, LLC (“The Standard”) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ ง ข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมูลค่าการลงทุนในการเขา้ซ้ือหุ้นคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 58 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 35.09 ของหุ้นทั้งหมด ซ่ึงจะทยอยลงทุนเป็นคราว ๆ จนครบ
มูลค่าการลงทุนภายในระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯมีสิทธิในการแต่งตั้ งกรรมการ 4 คน                      
จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 คน 

 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิ่มทุนเพิ่มเติมใน 
Standard International, LLC เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 6.94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 219.71 
ลา้นบาท 

 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิ่มทุนเพิ่มเติมใน 
Standard International, LLC เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 25.58 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 829.23 
ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม  2562 บริษทัฯ (โดยผ่าน Sansiri (US), Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย) ได้ปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นใน Standard International, LLC (บริษทัร่วมทางออ้ม) เพื่อประโยชน์ในการ
จดักลุ่มธุรกิจให้มีความชดัเจนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ โดย Sansiri (US), Inc. 
และผูถื้อหุ้นเดิมรายอ่ืนทุกรายของ Standard International, LLC จะท าการโอนหุ้นทั้งหมดท่ีแต่ละ
รายถืออยูใ่น Standard International, LLC มาอยูภ่ายใตก้ารถือหุ้นของบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ท่ีช่ือวา่ 
Standard International Holdings, LLC ( “Holding Co. ” )  ต ามสั ด ส่ วนการ ถื อ หุ้ น เ ดิม  และ                
Holding Co. จะเขา้มาถือหุน้ทั้งหมดร้อยละ 100 ใน Standard International, LLC 

 ทั้ ง น้ี  สัดส่วนการถือหุ้นของ Sansiri (US) , Inc.  และผู ้ถือหุ้นเดิมใน Standard International 
Holdings, LLC ยงัคงเป็นสัดส่วนเดิมกบัท่ีเคยถือหุน้ใน Standard International, LLC 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษทัยอ่ย) ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิ่มทุนเพิ่มเติมใน 
Standard International Holdings, LLC เป็นจ านวนเงินรวม 3.98 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
124.50 ล้านบาท ซ่ึงภายหลังการซ้ือหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าว ท าให้บริษทัย่อยมีมูลค่าการลงทุนใน 
Standard International Holdings, LLC รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 66.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 2,175.74 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของหุน้ทั้งหมด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 Sansiri US, Inc. (บริษทัย่อย) ไดท้  าสัญญาซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มเติม
จากผูถื้อหุ้นเดิมใน Standard International Holdings, LLC โดยมูลค่าการลงทุนเพิ่มเติมทั้งหมดคิด
เป็นเงินประมาณ 40.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,251.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน               
ร้อยละ 22 ของหุ้นทั้ งหมด ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี                      
14 สิงหาคม 2562 

การซ้ือหุ้นสามญัในสัญญาดงักล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 38 
เป็นร้อยละ 60 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด และกลุ่มบริษทัไดสิ้ทธิแต่งตั้งกรรมการและ/หรือ
ผูบ้ริหารส าคญัในบริษทัดงักล่าวเพิ่มเติมอีกจ านวน 1 ท่าน ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาแลว้วา่เหตุการณ์
ดงักล่าวมีผลท าใหบ้ริษทัฯ (ผา่น Sansiri (US), Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย) มีอ านาจควบคุมใน Standard 
International Holdings, LLC  กลุ่มบริษทัจึงเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในบริษทัดังกล่าวจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 

 The Standard ประกอบธุรกิจบริหารกิจการโรงแรมในรูปแบบ management contract และ franchise 
ภายใตแ้บรนด ์“The Standard” และ “Bunkhouse” ธุรกิจรับบริหารกิจการร้านอาหารและธุรกิจดา้น
การจองห้องพัก The Standard Hotel และ boutique hotels อ่ืนๆ โดยใช้แอปพลิเคชันท่ี  ช่ือว่า              
“One night” 
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 One Night, LLC เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นบริษัทร่วม
ทางออ้มของบริษทัฯ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ลุ่มบริษทั Standard International Holdings, LLC บริษทัด าเนิน
ธุรกิจใหบ้ริการจองห้องพกัในโรงแรมผา่นแอปพลิเคชัน่ท่ีช่ือวา่ “One night” กลุ่มบริษทั Standard 
International Holdings, LLC ถือหุน้ใน One Night, LLC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 แต่กลุ่มบริษทัมี
ตวัแทนในคณะกรรมการบริษทัเพียง 2 จาก 5 ท่านและไม่มีตวัแทนจากบริษทัเป็นผูบ้ริหารส าคญั
ในบริษทัดงักล่าว ฝ่ายบริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญั แต่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัดงักล่าว จึงจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

11.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2562 2561 2562 2561 
ถือหุน้ผา่น Sansiri (US), Inc.     
Standard International Holdings, LLC และ
บริษทัยอ่ย  60.94 - - - 

Standard International, LLC และบริษทัยอ่ย - (23.92) - - 
One Night, LLC (4.84) - - - 
ถือหุน้ผา่นบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั     
บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 
บริษทั ออนเนียนแชค จ ากดั  - - - - 

รวม 56.10 (23.92) - - 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2562 2561 2562 2561 
ถือหุน้ผา่น Sansiri (US), Inc.     
Standard International Holdings, LLC และ
บริษทัยอ่ย  (66.32) - - - 

Standard International, LLC และบริษทัยอ่ย - (50.99) - - 
One Night, LLC (4.84) - - - 
ถือหุน้ผา่นบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั     
บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 
บริษทั ออนเนียนแชค จ ากดั  - - - - 

รวม (71.16) (50.99) - - 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยไม่มีเงิน
ปันผลรับท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม 

12. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน     
JustGroup Holding Pte. Ltd. 352.58 385.09 - - 
Flying Jamon Ltd 219.75 219.75 219.75 219.75 
Winkontent AG 109.79 109.79 109.79 109.79 
Artsy, Inc. 30.59 32.45 - - 
Huaxing Growth Capital III L.P. 41.13 41.13 - - 
Techmetic Solution Pte. Ltd. 12.08 12.08 - - 
Aspen Digital, Inc. 52.01 55.15 - - 
อ่ืนๆ  19.13 0.33 0.33 0.33 
รวม 837.06 855.77 329.87 329.87 

13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
                                       

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 288.80    266.05 
ซ้ือระหวา่งงวด 39.55 39.55 
โอนมาจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7.66 7.66 
โอนมาจาก (ไปเป็น) ตน้ทุนโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (4.17) 0.41 
ตดัจ าหน่าย (0.04) (0.04) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (18.41) (18.03) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 313.39 295.60 
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14. ทีด่ินรอกำรพฒันำ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 กนัยายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
ท่ีดินรอการพฒันา 12,766.37 13,379.62 9,859.38 10,479.11 
หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ (153.29) (153.29) - - 
สุทธิ 12,613.08 13,226.33 9,859.38 10,479.11 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีดินรอการพฒันาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึง
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 10,319 ล้านบาท และ 10,307 ล้านบาท ตามล าดับ ได้จดจ านองเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8,766 ลา้นบาท และ 8,529 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

15.     ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                           
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 1,975.24 1,074.31 
ซ้ือระหวา่งงวด 482.69 439.49 
โอนไปตน้ทุนโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (7.66) (7.66) 
โอนมาจากตน้ทุนโครงการเพื่อขาย 1,417.83 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (175.14) (111.12) 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    
 - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ 

 
31.16 

 
- 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (0.03) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 3,724.09 1,395.02 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ท่ีดินรวมทั้ งส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯและ      
บริษทัย่อยซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 911 ลา้นบาท และ 902 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดน้ าไป     
จดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 659 ลา้นบาท และ 
666 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 332.87 313.14 
ซ้ือระหวา่งงวด 66.01 76.45 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ 1,330.14 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (84.79) (68.99) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (2.29) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 1,614.94 320.60 

17.     สิทธิกำรเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 224.71 30.69 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (21.52) (1.57) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 203.19 29.12 

 ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าแสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนบริหารโครงการเพื่อเช่า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ ไดน้ าสิทธิการเช่าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชี จ านวน 29 ล้านบาท และ 31 ล้านบาท ตามล าดับ ไปจดจ านองเพื่อเป็นหลักประกัน                 
เงินกูย้มืจากธนาคาร  
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18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร/ตั๋วแลกเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม /                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร   
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 7,093.89 6,250.00 

ตัว๋แลกเงิน   
ราคาตามมูลค่า 1,005.00 5,890.00 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (5.51) (15.31) 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ 999.49 5,874.69 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.52 ถึง 3.90 
ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 2.27 ถึง 2.90 ต่อปี) และค ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการของบริษทัฯ ตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.35 ถึง 2.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561:   
ร้อยละ 2.15 ถึง 2.31 ต่อปี) 

19. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 21,058.77 11,613.87 14,677.64 8,876.76 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง     
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,470.19) (2,512.50) (4,236.31) (2,388.75) 
สุทธิ 15,588.58 9,101.37 10,441.33 6,488.01 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 1.75 ถึง  MLR 
ลบร้อยละ 3.15 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.8 ต่อปี และอตัรา BIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละ 
1.6 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและ
เป็นรายไตรมาส 
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 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารขา้งตน้ 

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

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 11,613.87 8,876.76 
กูเ้พิ่ม 12,707.10 8,761.05 
จ่ายคืนเงินกู ้ (3,249.00) (2,960.17) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (13.20) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 21,058.77 14,677.64 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท าสัญญากู้ยืม           
เงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในวงเงินประมาณ 12,002 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ีย
ในอตัรา MLR ลบร้อยละ 1.75 ถึง MLR ลบร้อยละ 3.15 ต่อปี และอตัรา BIBOR (3 เดือน) บวก     
ร้อยละ 1.6 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมี                  
การโอนและตอ้งจ่ายช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2573 เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนัคือท่ีดิน
รวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

20. ตั๋วเงินจ่ำยระยะยำวค่ำทีด่ิน 

 ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดินเป็นตัว๋เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยออกให้แก่ผูข้ายท่ีดินหลายราย             
ครบก าหนดช าระภายในระหว่างเดือนธนัวาคม 2563 ถึงพฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย               
ตั๋วเงินดังกล่าวค ้ าประกันโดยอาวลัจากธนาคารแห่งหน่ึง (31 ธันวาคม 2561: ครบก าหนด                       
ช าระภายในระหวา่งเดือนธนัวาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2564) 
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21. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลกัประกนั 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2556 ร้อยละ 5.20 ต่อปี 5 ปี 6 เดือน 4 เมษายน 2562 - 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 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2559 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี 21 กรกฏาคม 2562 - 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 4,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 30 พฤศจิกายน 2564 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2561 ร้อยละ 3.20 ต่อปี 3 ปี 23 สิงหาคม 2564 5,000.00 5,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2561 ร้อยละ 3.60 ต่อปี 3 ปี 9 เดือน 25 วนั 22 กนัยายน 2565 2,500.00 2,500.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี  27 กุมภาพนัธ์ 2565 4,933.40 - 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2562 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี  17 พฤษภาคม 2565 450.00 - 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2562 ร้อยละ 3.90 ต่อปี 3 ปี 10 เดือน  2 มิถุนายน 2566 4,000.00 - 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2562 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี  16 สิงหาคม 2565 250.00 - 
รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า    31,133.40 24,500.00 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (77.45) (59.43) 
หุ้นกู ้- สุทธิ    31,055.95 24,440.57 
หกั: หุ้นกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (5,996.31) (3,997.45) 
หุ้นกูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี   25,059.64 20,443.12 

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

22. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน                
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 196.29 136.13 
เพิ่มระหวา่งงวด 80.11 56.74 
จ่ายระหวา่งงวด (15.62) (14.94) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 260.78 177.93 
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 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็น      
การแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 53 ล้านบาท (เฉพาะของ
บริษทัฯ: 40 ล้านบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว                
โดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 

23. ประมำณกำรหนีสิ้น 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการหน้ีสินส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 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 1.15 167.35 168.50 1.15 85.18 86.33 
เพ่ิมระหวา่งงวด - 75.18 75.18 - 60.29 60.29 
จ่ายระหวา่งงวด - (78.72) (78.72) - (50.03) (50.03) 
โอนกลบั - (12.03) (12.03) - (5.46) (5.46) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 1.15 151.78 152.93 1.15 89.98 91.13 
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ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินสมทบ ประมาณการ ประมาณการ  เงินสมทบ ประมาณการ ประมาณการ  
 กองทุน ค่าใชจ่้ายใน รับประกนั  กองทุน ค่าใชจ่้ายใน รับประกนั  
 นิติบุคคล การบ ารุง ซ่อมแซม  นิติบุคคล การบ ารุง ซ่อมแซม  
 หมู่บา้น รักษาโรงแรม โครงการเช่า รวม หมู่บา้น รักษาโรงแรม โครงการเช่า รวม 

ยอดคงเหลือตน้งวด 233.95 6.35 - 240.30 194.39 2.39 - 196.78 
เพิ่มระหวา่งงวด 23.58 1.99 0.73 26.30 20.72 0.75 0.73 22.20 
จ่ายระหวา่งงวด (4.31) (1.05) - (5.36) - (1.05) - (1.05) 
โอนกลบั (0.88) - - (0.88) (0.88) - - (0.88) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 252.34 7.29 0.73 260.36 214.23 2.09 0.73 217.05 

24. หุ้นทุนซ้ือคืน 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืน
เพื่อบริหารการเงินภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท เป็นจ านวนหุ้นประมาณ 1,486 ลา้น
หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 บาท โดยมี
ก าหนดระยะเวลาของการซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 

รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นทุนซ้ือคืน 

 
จ านวนหุน้ 

ราคาเฉล่ีย
ต่อหุน้ ทุนซ้ือคืน 

 (หุน้) (บาท) (บาท) 
หุน้ทุนซ้ือคืน    
จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  310,000,000 1.26 391,903,566 
ซ้ือคืนระหวา่งงวด 410,000,000 1.32 543,106,735 

จ านวนหุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 720,000,000 1.30 935,010,301 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้นัก าไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ารองเท่ากบัจ านวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืนจนกวา่จะมี            
การจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไดห้มดหรือลดทุนท่ีช าระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายไม่หมดแลว้
แต่กรณีนั้น โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดก้นัก าไรสะสมเป็นเงินส ารองส าหรับหุ้นซ้ือ
คืนเป็นจ านวน 935 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 392 ล้านบาท) โดยรายการส ารองดงักล่าวได้
รวมอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้ “ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - อ่ืนๆ”  
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25. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ / ก ำไรต่อหุ้น 

25.1 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 2562 ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2562 

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

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯบนัทึกค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการ ESOP#7 เป็นจ านวน 1.97 ลา้นบาท และ 4.84 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงแสดงเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น
ดว้ยจ านวนเดียวกนั 

25.2 ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                   
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น
ในระหวา่งงวด (ไม่รวมจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีซ้ือคืนในระหวา่งงวด)  

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น
ในระหว่างงวด กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลง            
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ            
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 451,005 649,469 14,142,734 14,862,734 0.032 0.044 
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 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 447,137 667,047 14,142,734 14,862,734 0.032 0.045 

 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,141,008 1,342,530 14,235,528 14,862,734 0.080 0.090 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,967,494 2,119,688 14,235,528 14,862,734 0.138 0.143 

ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดจากผลกระทบของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP#7 ในงบการเงิน
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ
รวมกบัมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ 
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26. รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนและต้นทุนบริกำรอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2256  1256  
รายไดบ้ริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 20.38 20.17 7.46 7.16 
รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 68.34 65.33 - - 
รวม 88.72 85.50 7.46 7.16 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 22.22 23.09 7.92 8.20 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 63.30 65.87 - - 
รวม 85.52 88.96 7.92 8.20 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
รายไดบ้ริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 63.05 62.22 25.12 24.51 
รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 155.75 153.24 - - 
รวม 218.80 215.46 25.12 24.51 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 69.30 70.12 25.86 26.08 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 177.84 174.21 - - 
รวม 247.14 244.33 25.86 26.08 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 47 

27. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2256  2561  2625  2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 176,156 211,253 163,917 83,008 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (15,739) (35,781) (42,251) 20,129 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 160,417 175,472 121,666 103,137 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 599,482 440,605 530,270 259,762 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (289,308) (85,563) (109,811) 15,023 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 310,174 355,042 420,459 274,785 
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28.  เงินปันผล 

 เ งินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ  2561 
ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผล                 
ประกาศจ่าย 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผล 
ต่อหุน้ 
(บาท) วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
จากก าไรสุทธิส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

282.80(2)           0.02 10 กนัยายน 2562 

เงินปันผลจากก าไรสุทธิ ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  1,149.01(2)           0.08 14 พฤษภาคม 2562 

 ของปี 2561  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562(1)    
รวม  1,431.81(2) 0.10  

     
เงินปันผลระหวา่งกาล     
จากก าไรสุทธิส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุด   
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

 594.51 (2)             0.04 12 กนัยายน 2561 

เงินปันผลจากก าไรสุทธิ ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  1,040.39(4)             0.07 11 พฤษภาคม 2561 
 ของปี 2560  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561(3)    
รวม   1,634.90(2) 0.11  

 (1)  ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 อนุมติัการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2561 โดย
จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท และเน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี                 
14 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท 
ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 บริษทัฯจึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ                 
0.08 บาท จากจ านวนหุ้น 14,362.7 ล้านหุ้น (หักหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 500.0 ล้านหุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิได้รับ                       
เงินปันผล) 

(2) เงินปันผลจ่ายจริงจ านวน 594.50 ลา้นบาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้จ านวนหน่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
(3) ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 อนุมติัการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2560 โดย

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท และเน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี               
11 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 
ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 บริษทัฯจึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.07 
บาท 

(4) เงินปันผลจ่ายจริงจ านวน 1,039.47 ลา้นบาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้จ านวนหน่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

29.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบั
รายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากสัญญาต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาโครงการ สัญญา
จา้งตกแต่ง สัญญาจา้งบริการให้ค  าปรึกษาและสัญญาจา้งพฒันาและติดตั้งระบบเป็นจ านวน
เงินประมาณ 17,666 ลา้นบาท และ 17,290 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
9,421 ลา้นบาท และ 10,070 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ข) บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 
14,919 ลา้นบาท และ 5,210 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14,902 ลา้นบาท 
และ 5,193 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

29.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่า
พื้นท่ีในอาคาร รถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม    
2561 

30 กนัยายน
2562 

31 ธนัวาคม    
2561 

จ่ายช าระ:     
ภายใน 1 ปี 59 120 54 103 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 33 63 33 61 
รวม 92 183 87 164 

ข) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนั
เก่ียวกับค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของโครงการเป็นจ านวนประมาณ 91 ล้านบาท และ                 
90 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 77 ลา้นบาท และ 71 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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ค) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการ     
ท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 52 ไร่ และ 73 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 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระเป็น 3 งวด งวดแรกเป็นจ านวนเงิน 21 ลา้นบาท ไดช้ าระ 
ไปแล้วในเดือนสิงหาคม 2556 ส่วนท่ีเหลืออีกสองงวดได้แบ่งช าระงวดละ 10.5              
ลา้นบาท โดยงวดท่ีสองจะช าระเม่ือระยะเวลาการเช่าครบ 10 ปี และงวดท่ีสามเม่ือ
ระยะเวลาการเช่าครบ 20 ปี 

• บริษทั ชนชัย 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. แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านักงานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า โดยสัญญามีก าหนด
ระยะเวลา 30 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ี 16 กันยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ                  
88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยได้จ่ายช าระค่าเช่าทั้งจ  านวนครบถ้วนในเดือนกรกฎาคม 
2547 

• เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ากดั ไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินบริเวณ
ซอยหัวหิน 65 เพื่อใช้ในการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม มีมูลค่าการเช่า
รวมประมาณ 587 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระเป็นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์เพื่อการ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินจ านวน 120 ล้านบาทซ่ึงได้ช าระในวนัท าสัญญา และ
ส่วนท่ีเหลือช าระเป็นค่าเช่าจ านวน 30 งวด โดยช าระล่วงหน้าเป็นรายปีตลอด
ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 6 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2595 ตามท่ี
ระบุในสัญญา 
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29.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยคงเหลืออยูจ่  านวน 4,389 ลา้นบาท และ 0.03 ลา้นยูโร (31 ธนัวาคม 2561: 3,525 ลา้นบาท และ               
0.07 ลา้นยูโร) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและ
บริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค ค ้าประกนัการจดัท า
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดิน และค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า                       
(งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ ว ันท่ี  30 กันยายน 2562:  3,967 ล้านบาท และ 0.03 ล้านยูโร,                             
31 ธนัวาคม 2561: 3,091 ลา้นบาท และ 0.07 ลา้นยโูร) 

29.4 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคดีความหลายคดีท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและคดีละเมิด ซ่ึงถูกเรียกร้องให้ช าระ
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินประมาณ 1,189  ลา้นบาท และ 1,124 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 155 ลา้นบาท และ 147 ลา้นบาท ตามล าดบั) คดีส่วนหน่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) ในปี 2560 บริษทัฯถูกฟ้องร้องจากเจา้ของท่ีดินขา้งเคียงโครงการในขอ้หาความผิดละเมิด              
เรียกค่าเสียหาย กรณีท่อเมนระบายน ้ าเสียในโครงการเศรษฐสิริ ประชาช่ืน แตก เป็นเหตุให้            
น ้าเสียจากหมู่บา้นดงักล่าวไหลเขา้ไปในท่ีดินขา้งเคียง ท าใหไ้ดรั้บความเสียหายทั้งทรัพยสิ์น
และธุรกิจอ่ืนๆ โดยขอให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินประมาณ 126 ล้านบาท 
เน่ืองจากคดีน้ีเป็นคดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย ผูฟ้้องจึงมีภาระการพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิด
จากบริษทัฯจริง รวมถึงพิสูจนค์วามเสียหายวา่เกิดข้ึนจริงตามท่ีกล่าวอา้ง ถา้ผูฟ้้องไม่สามารถ
พิสูจน์ไดมี้โอกาสท่ีศาลอาจมีค าสั่งยกฟ้อง 

ข) ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องให้เพิกถอนนิติกรรมการซ้ือขายท่ีดินและจด
ทะเบียนโอนท่ีดินคืนแก่โจทก์ เน่ืองจากผูจ้ดัการมรดกขายท่ีดินให้แก่บริษทัย่อยโดยไม่มี
อ านาจ หากนิติกรรมดงักล่าวมิอาจเพิกถอนและโอนกรรมสิทธ์ิของท่ีดินคืนได ้ใหบ้ริษทัยอ่ย
ร่วมกับจ าเลยท่ีเก่ียวข้องชดใช้เงินให้แก่โจทก์เป็นจ านวนเงิน 959 ล้านบาท พร้อมด้วย
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีดินพิพาทดงักล่าวมีมูลค่าท่ีดิน
รวมตน้ทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) เป็นจ านวนเงิน 2,104 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีดงักล่าว
อยูร่ะหวา่งสืบพยานโจทก ์ทั้งน้ีท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารเห็นวา่บริษทัยอ่ยไม่มีความ
เส่ียงท่ีจะตอ้งถูกเพิกถอนนิติกรรมการซ้ือขายท่ีดินดงักล่าว และไม่ตอ้งช าระค่าเสียหายตามท่ี
โจทกร้์องขอ 
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 นอกจากน้ี ในระหวา่งปี 2561 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ ไนน์ทีน จ ากดั (กิจการร่วมคา้) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันา
โครงการเดอะไลน์ สาทร (โครงการฯ) ได้ถูกฟ้องร้องจากนิติบุคคลอาคารชุดข้างเคียงขอให้                     
เพิกถอนรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และขอให้กิจการร่วมคา้ดงักล่าวด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียบริเวณรอบโครงการ โดยใช้หน่วยงานหรือ
องคก์รอิสระท่ีมีความเช่ียวชาญตามท่ีศาลเห็นสมควร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 กิจการร่วมคา้
ในฐานะผูถู้กฟ้องคดีล าดบัท่ี 3 ได้ยื่นค าให้การต่อศาลปกครอง และเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562                 
ศาลปกครองชั้ นต้นมีค าสั่ งเ ก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีปกครองให้หยุด                          
การด าเนินการก่อสร้างโครงการฯ เป็นการชัว่คราว โดยเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 กิจการร่วมคา้ได้
ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นตน้ พร้อมเสนอค าร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งระงบั
ค าสั่งดงักล่าว เพื่อเป็นการทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งทางปกครองไวเ้ป็นการชัว่คราวก่อนการวินิจฉยั
อุทธรณ์ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โครงการดงักล่าวมีตน้ทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) เป็นจ านวนเงิน 
1,698 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นตน้ทุนค่าท่ีดิน 793 ลา้นบาทและตน้ทุนการก่อสร้างรวมดอกเบ้ียคิด
เป็นจ านวน 905 ล้านบาท ทั้ งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของกิจการร่วมค้าเห็นว่า                    
ศาลปกครองจะไม่มีค  าพิพากษาหรือสั่งให้เพิกถอนความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และใบรับแจง้ใหก่้อสร้างอาคาร ดดัแปลง ร้ือถอนอาคารท่ีออกให้แก่บริษทั 
บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั และยกเลิกการก่อสร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร ตามท่ี
โจทกร้์องขอ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า (กลุ่มบริษัท) อยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ทนายความของ                 
กลุ่มบริษทัและฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดี กลุ่มบริษทัจึงยงั
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินเพิ่มเติมจากจ านวนท่ีไดบ้นัทึกไปแลว้ (หมายเหตุ 23) 

29.5 สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap 
agreement) 

 รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate 
Swap agreement) ท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา วนัส้ินสุด       
สญัญา จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1 651 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.80 15 ลา้นปอนด์ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.40 ธนัวาคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2562 บริษทัฯไดย้กเลิกสัญญาดงักล่าวแลว้ 
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29.6   สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contracts) 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และการกูย้ืมหรือให้กูย้ืมเงิน
เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

30 กนัยายน 2562 
  อตัราแลกเปล่ียนตาม  

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ สญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
 

ดอลลาร์สหรัฐ 16.97 32.87 8 ตุลาคม 2562 - 30 ธนัวาคม 2564 
ดอลลาร์สหรัฐ 1 30.66 28 ตุลาคม 2562 
    

31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราแลกเปล่ียนตาม  

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ สญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
 

ดอลลาร์สหรัฐ 19.32 32.87  29 มีนาคม 2562 - 30 ธนัวาคม 2564 

29.7 ภำระผูกพนัอ่ืน 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการบริจาคเงินให้แก่องคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Children's Fund: UNICEF) จ  านวนไม่ต ่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 ทั้งน้ีเป็นไปตามบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งบริษทัฯและองคก์ารยูนิเซฟซ่ึง
ลงนามเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 อยา่งไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2560 ได้
พิจารณาอนุมติัการต่ออายุขอ้ตกลงดงักล่าวออกไปอีกหน่ึงคราว เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 
2562 

30. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

     

 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย ธุรกิจบริหาร   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายโครงการ        
- โครงการบา้น 2,917       
- โครงการคอนโดมิเนียม 1,157       
รวม 4,074       
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 31       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 23       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,128 1,062 23 89 5,302 - 5,302 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 48 796 - 11 855 (855) - 
ดอกเบ้ียรับ 162 4 - 13 179 (84) 95 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (362) - (15) (17) (394) 112 (282) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (45) (5) (10) (1) (61) - (61) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า        
   ตน้ทุนโครงการพฒันา        
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (95) - - - (95) - (95) 
        
ก ำไรของส่วนงำน 450 980 (28) 10 1,412 (787) 625 
รายไดอ่ื้น       584 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้       145 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วม       56 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (826) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       584 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (160) 

ก าไรส าหรับงวด       424 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (ปรับปรุงใหม่) 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

    

 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายโครงการ       
- โครงการบา้น 3,260      
- โครงการคอนโดมิเนียม 2,095      
รวม 5,355      
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง -      
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 21      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,376 1,121 85 6,582 - 6,582 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 69 871 11 951 (951) - 
ดอกเบ้ียรับ 198 2 2 202 (112) 90 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (256) - (9) (265) 116 (149) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (32) (4) - (36) - (36) 
       
ก ำไรของส่วนงำน 1,014 1,088 - 2,102 (947) 1,155 
รายไดอ่ื้น      151 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน       
   ในการร่วมคา้      12 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน       
   บริษทัร่วม      (24) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (470) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      824 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (175) 

ก าไรส าหรับงวด      649 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
  ธุรกิจบริหารอาคาร

บริหารงานโครงการ 
     

 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย ธุรกิจบริหาร   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายโครงการ        
- โครงการบา้น 8,994       
- โครงการคอนโดมิเนียม 2,498       
รวม 11,492       
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 36       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 67       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 11,595 3,741 23 219 15,578 - 15,578 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 117 2,929 - 32 3,078 (3,078) - 
ดอกเบ้ียรับ 537 11 - 18 566 (254) 312 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (948) (1) (15) (29) (993) 362 (631) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (123) (14) (10) (2) (149) - (149) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า        
   ตน้ทุนโครงการพฒันา        
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (82) - - - (82) - (82) 
        
ก ำไรของส่วนงำน 1,557 3,871 (28) (19) 5,381 (2,930) 2,451 
รายไดอ่ื้น       1,014 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้       192 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วม       (71) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (2,163) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,423 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (310) 
ก าไรส าหรับงวด       1,113 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (ปรับปรุงใหม่) 
  ธุรกิจบริหารอาคาร

บริหารงานโครงการ 
    

 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายไดจ้ากการขายโครงการ       
- โครงการบา้น 9,404      
- โครงการคอนโดมิเนียม 4,172      
รวม 13,576      
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 2      
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 63      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 13,641 3,063 215 16,919 - 16,919 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 109 2,202 33 2,344 (2,344) - 
ดอกเบ้ียรับ 600 13 6 619 (358) 261 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (753) (7) (27) (787) 372 (415) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (87) (10) (1) (98) - (98) 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ       
   มูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันา       
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 1 - - 1 - 1 
       
ก ำไรของส่วนงำน 2,481 2,802 (18) 5,265 (2,330) 2,935 
รายไดอ่ื้น      422 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน       
   ในการร่วมคา้      193 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน       
   บริษทัร่วม      (51) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      (1,804) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      1,659 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (355) 
ก าไรส าหรับงวด      1,340 

31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

31.1 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติ ดงัน้ี 

 ก)  อนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันคร้ังท่ี 5/2562 
จ านวน 1,000 ล้านบาท ซ่ึงครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2564 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.10 ต่อปี  
หุน้กูด้งักล่าวไดอ้อกและเสนอขายแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

 ข) อนุมัติการให้กู ้ยืมเงินแก่ Standard International Holdings, LLC (บริษัทย่อยทางอ้อม) ผ่าน 
Sansiri (US), Inc, (บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) โดยมีวงเงินกูย้ืม 3.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ มีระยะเวลาการกูย้มืตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายในเดือนธันวาคม 2562 ทั้งน้ีเงินกู้ยืมดังกล่าว
สามารถแปลงสภาพหน้ีจากการให้กูย้ืมเป็นทุนได ้หาก Standard International Holdings, LLC 
ไม่ประสบความส าเร็จในการระดมทุนเพิ่มเติมตามแผนท่ีก าหนด 
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31.2  เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติ ดงัน้ี 

 ก)  อนุมติัให้บริษทั สิริพฒัน์ โฟร์ จ ากดั (บริษทัย่อยทางออ้ม) ปรับโครงสร้างเงินทุน โดยการ               
เพิ่มทุนไม่เกิน 370 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 420                   
ลา้นบาท  

 ข)  อนุมัติการให้กู ้ยืมเงินแก่ Standard International Holdings, LLC (บริษัทย่อยทางอ้อม) ผ่าน 
Sansiri (US), Inc, (บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) โดยมีวงเงินกูย้ืม 1.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ มีระยะเวลาการกู้ยืมตั้ งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563                     
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายในเดือนมกราคม 2563 ทั้งน้ีเงินกูย้ืม
ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพหน้ีจากการให้กู ้ยืมเป็นทุนได้ หาก  Standard International 
Holdings, LLC ไม่ประสบความส าเร็จในการระดมทุนเพิ่มเติมตามแผนท่ีก าหนด 

32. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2562 


