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บริษทั แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563  

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัฯ 

 บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล า เนา ใน                      
ประเทศไทย บริษทัฯประกอบกจิการในประเทศไทยโดยมีธุรกจิหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นคร้ังล่าสุด มีดงัน้ี 

 สดัส่วนการถือหุ้น 
 (ร้อยละของทุนช าระแลว้)* 
1. บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 6.49 
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 6.32 
3. นายเศรษฐา ทวีสิน 4.66 
4. นายวนัจกัร์ บุรณศิริ 3.72 
5. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 2.82 

 * หุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 14,862,734,320 หุ้น หักดว้ยหุ้นท่ีซ้ือคืนตาม
โครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงินของบริษัทจ านวน 720,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ ว ันท่ี                      
16 มีนาคม 2563) 

 ท่ีอยู่บริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี  475 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท                      
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีอยู่
บริษทัฯกบักระทรวงพาณิชย ์เป็นเลขท่ี 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมีผลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทั 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง และ
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเก ีย่วกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกดิข้ึนโดยจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว (ถา้มี) เม่ือสามารถท าได้ 
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1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                
ผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดให้อยูใ่นรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้ นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก ีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควร
ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2562  

 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ประเทศ ของการถือหุ้น 
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม  
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั ชนชัย จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั บริหารและจดัการดา้น

อสังหาริมทรัพย ์
ไทย 100 100 

บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ  ากดั  หยดุด าเนินกจิการ ไทย 100 100 
บริษทั เอส.ย.ูเอ็น. 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 ปภานัน จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ          

ผูถื้อใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตพฒันา 

ไทย 100 100 

บริษทั ศูนยบุ์คลากรสาธิตพฒันา จ  ากดั หยดุด าเนินกจิการ ไทย 100 100 
  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ประเทศ ของการถือหุ้น 
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   31 มีนาคม 31 ธันวาคม  
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั สิริวฒันา โฮลด้ิง จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 
บริษทั จิรภาส เรียลต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ปารณัท 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 

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 ไฟฟ์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริพฒัน์ เซเว่น จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ากดั              พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ 
จ  ากดั              

พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์
จ  ากดั              

พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 - 

ถือหุ้นผา่นบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั     
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จ  ากดั  ให้บริการจัดการกจิกรรม 

   พิเศษต่าง ๆ 
ไทย 100 100 

บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั คิวอีดบัเบ้ิลย ู(ไทยแลนด)์ จ  ากดั หยดุด าเนินกจิการ  ไทย 70 70 
     
ถือหุ้นผา่นบริษทั เอ็นอีดี แมเนจเม็นท ์จ  ากดั     
โรงเรียนสาธิตพฒันา กจิการโรงเรียน ไทย 100 100 
     
ถือหุ้นผา่น 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 านักงานบริหารส่วนกลาง        
และจดัการบริษทัยอ่ยใน
ประเทศสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ 100 100 

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

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 61 60 

     
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม  
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นผา่น Standard International Holdings, LLC     
Standard International, LLC     ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 95 96 

Standard International Ventures, LLC     ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     
   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard International Properties, LLC     ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     
   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

ถือหุ้นผา่น Standard International, LLC     
Standard Asia Co.,Ltd.  บริหารกจิการโรงแรม ไทย  100 100 
Standard International Management, LLC     บริหารกจิการโรงแรม สหรัฐอเมริกา  100 100 
Standard Miami Employer, LLC  ให้บริการสนับสนุนดา้น            

การบริหารบุคลากร 
สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard Downtown Employer, LLC  ให้บริการสนับสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard Hollywood Employer, LLC  ให้บริการสนับสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard High Line Employer, LLC  ให้บริการสนับสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard East Village Employer, LLC  ให้บริการสนับสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard Retail Employer, LLC  ให้บริการสนับสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard International Chicago 
Management, LLC 

 บริหารกจิการโรงแรม สหรัฐอเมริกา  100 100 

Standard UK Management, Limited  บริหารกจิการโรงแรม สหราช
อาณาจกัร 

100 100 

Standard High Line Management, LLC  ให้บริการสนับสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard International Lisbon 
Management, LLC 

 ให้บริการสนับสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard International Bordeaux 
Management, LLC 

 ให้บริการสนับสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

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

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 100 100 

Bunkhouse Management, LLC  บริหารกจิการโรงแรม สหรัฐอเมริกา 51 51 
House Fly, LLC  บริหารกจิการภัตตาคาร สหรัฐอเมริกา 100 100 
Bunkhouse California Employer, LLC  ให้บริการสนับสนุนดา้น            

การบริหารบุคคลากร สหรัฐอเมริกา 
100 100 

Bunkhouse Motel Management, LLC  บริหารกจิการโรงแรม  สหรัฐอเมริกา 100 100 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม  
   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
Standard Retail, LLC   ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 100 100 

SL Goods, LLC  ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ภายใตช่ื้อ 
“Standard” 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

SL E-Commerce, LLC  ให้บริการขายสินค้าผา่น
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

SL Hollywood Shop, LLC  ธุรกจิคา้ปลีก  สหรัฐอเมริกา 100 100 
SL DTLA Shop, LLC  ธุรกจิคา้ปลีก  สหรัฐอเมริกา 100 100 
ถือหุ้นผา่น Standard International Properties, LLC   
Standard Mexico City Holdings, LLC  ลงทุนในบริษทัอ่ืน  

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard Mexico City S de RL de CV    บริหารกจิการโรงแรม เม็กซิโก 100 100 

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

Standard Milan, SRL บริหารกจิการโรงแรม อิตาลี 100 100 

 รายละเอียดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบันแสดงในหมายเหตุ 11                 
และ 12 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ที่เร่ิมมผีลบงัคับใช้ในงวดปัจจุบนั  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก ีย่วกบัวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
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ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ก  าหนดหลกัการเก ีย่วกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) 
หลกัการเก ีย่วกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน และหลกัการเก ีย่วกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

 - การจัดประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน - กลุ่มบริษทัต้องวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก  าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

 - การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัต้องรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน               
ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกดิข้ึนก ่อน                  
กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุ
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

 - การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก  าไรหรือขาดทุน  

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก  าไรสะสม ณ วนัท่ี                 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีกอ่นท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 2 

  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า                   
และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก ีย่วข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก  าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ                    
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การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสญัญาเช่า และก  าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก  าไรสะสม ณ วนัท่ี                         
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีกอ่นท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 2 

แนวปฏิบตัทิำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเตมิทำงบญัชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือให้เกดิความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมี
ความไม่แน่นอนเก ีย่วกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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กลุ่มบริษทัเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ต้องน าข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก ีย่วกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการ                   
ความเพียงพอของก  าไรทางภาษีท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

1.6 นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาเช่า 

1.6.1  เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก  าไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยุติธรรมผ่านก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตัดจ าหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะข้ึนอยู่กบั
โมเดลธุรกจิของกลุ่มบริษทัในการจัดการสินทรัพย ์ และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก  าไรหรือขาดทุน ในบางกรณี
กลุ่มบริษทัสามารถเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอน
ไปเป็นก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก  าไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
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 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา
ทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกดิข้ึนกอ่น กลุ่มบริษัท
พิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ และก  าหนด
วิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั   
โดยมีข้อยกเว ้นส าหรับลูกหน้ีการค้าหรือสินทรัพย์ท่ี เกดิจากสัญญา ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก ีย่วกบั                  
การจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคญั และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณา  
ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอาย ุ

1.6.2   สัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกดิข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือกอ่นวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ให้แกก่ลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือ
วนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกดิข้ึนกอ่น 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม
ของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดย
สะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระ
แลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือ
ประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

  

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้ งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สญัญาเช่า 
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2.  ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถือ

ปฏิบตั ิ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1.5 กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ                      
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบัน โดย
กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก  าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดกอ่นท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อก  าไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชั่วคราว 340,785 (340,785) - - 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 197,647 - (112,433) 85,214 
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 62,843,673 (155,467) - 62,688,206 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -    340,785 -    340,785 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -    1,550,177 -    1,550,177 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 841,308 (841,308) -    -    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 324,949 - 232,670 557,619 
ท่ีดินรอการพฒันา 17,944,398 (105,705) - 17,838,693 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,663,188 - (14,530) 2,648,658 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -    66,690 1,849,093 1,915,783 
สิทธิการเช่า 195,941 - (195,941) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัชี 1,244,675 19,793 - 1,264,468 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 327,596 (66,690) -    260,906 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หน้ีสินหมุนเวียน     
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - ครบก  าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 1,328,561 (23,731) - 1,304,830 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก  าหนด          
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
-    

 
- 

 
137,348 

 
137,348 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืน  ๆ 456,465 - (4,646) 451,819 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,415,564 (110,676) - 3,304,888 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
1,633,948 

 
1,633,948 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 169,759 - (7,791) 161,968 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก  าไรสะสม 11,628,179 (101,412) - 11,526,767 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น - 
ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (565,051) 703,309 - 138,258 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชั่วคราว 340,785 (340,785) - -    
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 62,487 - (5,975) 56,512 
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 42,626,610 (46,175) - 42,580,435 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 340,785 - 340,785 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -    345,169 -    345,169 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 317,369 (317,369) -    -    
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 289,740 -   47,517 337,257 
ท่ีดินรอการพฒันา 15,548,958 (105,705) - 15,443,253 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,777,900 -   (14,530) 1,763,370 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -    66,690 1,428,809 1,495,499 
สิทธิการเช่า 28,587 -   (28,587) -    
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัชี 473,835 10,963 - 484,798 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 209,037 (66,690) -   142,347 
     
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน     
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - ครบก  าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 1,328,561 (23,731) - 1,304,830 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก  าหนด          
ช าระภายในหน่ึงปี -    -   110,583 110,583 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืน  ๆ 330,880 -   (4,646) 326,234 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,520,681 (45,532) - 1,475,149 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี -    -   1,329,088 1,329,088 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 89,837 -   (7,791) 82,046 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก  าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 8,264,817 (66,094) - 8,198,723 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น - 
ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  - 22,240 - 22,240 
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2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก  าไรสะสมและก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

การวดัมูลค่าของตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดินดว้ยราคาทุน                 
ตดัจ าหน่าย (101,412) (66,094) 

ผลกระทบต่อก  าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (101,412) (66,094) 

   
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของ      
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 703,309 22,240 

ผลกระทบต่อก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการน ามาตรฐาน   
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั  703,309 22,240 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดั
ประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายุติธรรมผา่น                    
ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ  าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,131,829 -    2,131,829 2,131,829 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนชั่วคราว 340,785 -    340,785  340,785 
ลูกหน้ีการค้า 1,115,893 -    1,115,893 1,115,893 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 280,000 -    280,000 280,000 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 200,000 -    200,000 200,000 
เงินให้กูย้มืแกก่จิการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 7,245,488 -    7,245,488 7,245,488 
ตัว๋เงินรับและเงินให้กูย้มืระยะยาว 138,258 -    138,258 138,258 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  841,308 1,550,177 - 1,550,177 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 149,417 - 82,727 82,727 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 12,442,978 1,550,177 11,534,980 13,085,157 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายุติธรรมผา่น                
ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ  าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 921,670 -    921,670 921,670 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนชั่วคราว 340,785 -    340,785    340,785 
ลูกหน้ีการค้า 968,649 -    968,649 968,649 
เงินให้กูย้มืแกก่จิการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 14,392,420 -    14,392,420 14,392,420 
เงินให้กูย้มืระยะยาว 2,000 -    2,000 2,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  317,369 345,169 -    345,169 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 149,417 -    82,727 82,727 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 17,092,310 345,169 16,708,251 17,053,420 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2.2    สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัท ณ ว ันท่ี                        
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบัญชีเดิมกอ่นวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2,591,701 1,915,817 
หัก: สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า  (35,624) (34,343) 
หัก: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (7,022) (7,022) 
หัก: อ่ืน ๆ (43,414) (13,192) 
หัก: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับัญชี (746,782) (434,026) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบตัิคร้ังแรก 1,758,859 1,427,234 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 12,437 12,437 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,771,296 1,439,671 
   
ประกอบด้วย   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 137,348 110,583 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 1,633,948 1,329,088 

 1,771,296 1,439,671 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 305,878 - 
อาคารและส่วนปรับปรุง 1,541,389 1,429,905 
ยานพาหนะ 68,516 65,594 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,915,783 1,495,499 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 232,670 47,517 
รวม 2,148,453 1,543,016 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

3.1 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกจิท่ีส าคัญกบั
บริษทัท่ีเก ีย่วข้องกนั รายการธุรกจิดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนั
ระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดของบริษัทย่อย กจิการร่วมค้าและบริษัทร่วมแสดงอยู่ในหมายเหตุ 1.4 หมายเหตุ 11                   
หมายเหตุ 12.1 และหมายเหตุ 13.1 ตามล าดบั ส่วนกจิการท่ีเก ีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ เก ีย่วขอ้งกนักบับริษทัฯ
โดยการมีกรรมการร่วมกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ - - 13,665 7,136 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 51 ถึง 

54 (2562: ร้อยละ 50) 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง - - 13,616 7,244 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายรับค่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ - - 1,192 1,176 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (1) 
ดอกเบ้ียรับ - - 68,356 77,898 ร้อยละ 3.50 ต่อปี (2562: 3.50 ต่อปี)   
รายไดค่้านายหน้า - - 7,724 8,326 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (3) 
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า - - - 224 ในอตัราใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดจ้ากการใช้พ้ืนท่ีส านกังาน - - 4,764 - ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ 990 บาทต่อเดือน 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 34,837 15,778 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 4,288 8,117 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (3) 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2,381 4,085 ร้อยละ 3.50 ต่อปี (2562: 3.50 ต่อปี)    
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 9,428 - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (4) 
รายการธุรกิจกบัการร่วมค้า      
รายไดค่้าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 436,765 1,174,588 800,579 2,136,966 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (1) 
รายไดจ้ากการขายท่ีดินและเงินมดัจ าท่ีดิน - 29,936 - 59,871 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
รายไดค่้านายหน้า 25,894 40,022 55,573 - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (3) 
ดอกเบ้ียรับ 89,441 81,617 89,441 81,617 ร้อยละ 3.85 - 5.00 ต่อปี                                           

(2562: 3.85 - 5.19 ต่อปี) 
เงินปันผลรับ - 235,000 - 235,000 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือหอ้งชุด - 883,324 - 883,324 ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ                         

65,000 - 242,000 บาท  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ 5,081 - 5,081 - ร้อยละ 6 ต่อปี  
ค่าเช่าส านกังาน 37,354 - 37,354 - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน                   

(รายละเอียดในหมายเหตุ 32.2) 
รายการธุรกิจกบักรรมการและผูบ้ริหาร      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,217 - - - ราคาตามสัญญาเฉล่ียตารางเมตรละ 

134,000 บาท 

ลกัษณะรายการนโยบายราคาและสญัญาท่ีเก ีย่วขอ้งมีดงัน้ี 

 (1) รายได้ค่าบริหารงานทั่วไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม และ                
ปันส่วนให้แกบ่ริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามเกณฑ์รายไดแ้ละเกณฑต์น้ทุนโครงการ ตามล าดบั 

 (2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแกบ่ริษัทย่อยคิดเป็นรายเดือนในอัตราท่ีข้ึนอยู่กบัขนาดของแต่ละ
โครงการและค่าบริการอ่ืนคิดตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

(3) ค่านายหนา้จากการขายโครงการคิดในอตัราร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 2.14 ของราคาขายตามสญัญา 
โดยแบ่งช าระเม่ือลูกคา้ท าสญัญาและเม่ือมีการโอนอสงัหาริมทรัพย  ์

(4) ค่าท่ีปรึกษาคิดตามขั้นความส าเร็จของงานตามอตัราท่ีระบุในสัญญาและค่าใช้จ่ายอ่ืนคิดตาม
สญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                                   

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,989 41,140 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,012 1,062 
รวม 27,001 42,202 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3.3 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนช่ัวครำว - หุ้นกู้ระยะส้ัน     
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 345,812 340,731 345,812 340,731 
รวม 345,812 340,731 345,812 340,731 

ลูกหน้ีกำรค้ำและรำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ     
บริษทัยอ่ย - - 85,557 63,624 
การร่วมคา้ 1,823,955 1,725,711 1,823,250 1,672,742 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - 7,321 - 7,321 

รวม 1,823,955 1,733,032 1,908,807 1,743,687 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ     
บริษทัยอ่ย - - - 63 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 563 5,975 563 5,975 

รวม 563 5,975 563 6,038 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ - ลูกหน้ีอื่น     
บริษทัยอ่ย - - 20,362 219 
การร่วมคา้ 146 11,580 146 11,580 

รวม 146 11,580 20,508 11,799 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่-งำนบริหำรโครงกำรระหว่ำงท ำ    
การร่วมคา้ 275,643 318,651 275,643 318,651 

รวม 275,643 318,651 275,643 318,651 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 8,560,798 7,146,932 
การร่วมคา้ 6,281,391 7,245,488 6,281,391 7,245,488 
บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5,000 5,000 - - 

รวม 6,286,391 7,250,488 14,842,189 14,392,420 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,000) (5,000) - - 

สุทธิ 6,281,391 7,245,488 14,842,189 14,392,420 

ส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,569,500 1,706,400 2,569,500 1,706,400 
ส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระเกนิกว่าหน่ึงปี 3,711,891 5,539,088 12,272,689 12,686,020 

รวม 6,281,391 7,245,488 14,842,189 14,392,420 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ     
บริษทัยอ่ย - - 36,413 25,393 
การร่วมคา้ 84,315 80,180 84,315 80,180 
บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 333 333 - - 

รวม 84,648 80,513 120,728 105,573 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (333) (333) - - 

สุทธิ 84,315 80,180 120,728 105,573 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันกำรเช่ำส ำนักงำน    
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 149,417 146,410 149,417 146,410 

รวม 149,417 146,410 149,417 146,410 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 43,319 42,854 
การร่วมคา้ 1,310 23,132 1,310 23,132 

รวม 1,310 23,132 44,629 65,986 

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย - - 233,812 347,663 

รวม - - 233,812 347,663 

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 696 943 

รวม - - 696 943 

ค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้     
บริษทัยอ่ย - - 12,511 - 
กรรมการ 500 - 500 - 

รวม 500 - 13,011 - 

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 15,658 20,321 
การร่วมคา้ 1,095,972 1,107,842 1,095,972 1,107,842 

รวม 1,095,972 1,107,842 1,111,630 1,128,163 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3.4 ในระหว่างงวด เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้มืกบักจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

เงินให้กูย้มื 1 มกราคม 2563 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2563 

กำรร่วมค้ำ     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 192.19 17.00 - 209.19 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั 256.00 13.00 - 269.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั 192.00 - (40.00) 152.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ  ากดั 71.00 4.00 - 75.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั 783.00 - (70.00) 713.00 
บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 525.50 77.00 - 602.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ  ากดั 574.00 60.00 (20.00) 614.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ  ากดั 513.00 190.00 (360.00) 343.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ  ากดั  543.00 89.60 - 632.60 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ  ากดั 141.00 50.00 (105.00) 86.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ  ากดั 527.00 1.00 (528.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ  ากดั 267.00 - - 267.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเว่นทีน จ  ากดั 33.00 12.00 - 45.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ  ากดั 308.00 20.00 - 328.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ากดั(1) 171.00 2.00 (173.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั 454.00 29.00 - 483.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 262.00 4.00 (39.00) 227.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ากดั      114.00 22.00 - 136.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ากดั(1) 85.00 - (85.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ  ากดั(1) 90.00 - (90.00) - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 147.00 24.00 (5.00) 166.00 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั 189.70 - (147.00) 42.70 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั 354.20 83.30 - 437.50 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั 329.00 - - 329.00 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั 123.90 - - 123.90 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จ  ากดั 5.00 - - 5.00 
รวม 7,250.49 697.90 (1,662.00) 6,286.39 

 (1)  เปล่ียนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษทัยอ่ยในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 
 

 

22 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

เงินให้กูย้มื 1 มกราคม 2563 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2563 
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั 825.77 50.58 (180.75) 695.60 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 151.31 188.54 (100.86) 238.99 
บริษทั พิวรรธนา จ  ากดั 1,225.34 254.92 (66.55) 1,413.71 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - 47.31 (2.78) 44.53 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ  ากดั 319.41 11.19 - 330.60 
บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  364.08 69.38 - 433.46 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ  ากดั  5.60 - - 5.60 
บริษทั สิริวฒันา โฮลด้ิง จ  ากดั 608.37 5.79 - 614.16 
บริษทั จิรภาส เรียลต้ี จ  ากดั 1,369.64 293.33 - 1,662.97 
บริษทั ปารณัท จ  ากดั 786.19 136.88 - 923.07 
บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จ  ากดั 8.11 0.02 (1.87) 6.26 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ  ากดั 190.76 18.52 (39.01) 170.27 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทรี จ  ากดั 953.92 35.73 (4.27) 985.38 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ  ากดั 177.43 2.88 (5.10) 175.21 
บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ  ากดั 126.00 4.00 - 130.00 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ์ จ  ากดั 35.00 - - 35.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ากดั(1) - 346.00 - 346.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ากดั(1) - 170.00 - 170.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนท่ี ไฟฟ์ จ  ากดั(1) - 180.00 - 180.00 
กำรร่วมค้ำ     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 192.19 17.00 - 209.19 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั 256.00 13.00 - 269.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั 192.00 - (40.00) 152.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ  ากดั 71.00 4.00 - 75.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั 783.00 - (70.00) 713.00 
บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 525.50 77.00 - 602.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ  ากดั 574.00 60.00 (20.00) 614.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ  ากดั 513.00 190.00 (360.00) 343.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ  ากดั  543.00 89.60 - 632.60 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ  ากดั 141.00 50.00 (105.00) 86.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ  ากดั 527.00 1.00 (528.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ  ากดั 267.00 - - 267.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเว่นทีน จ  ากดั 33.00 12.00 - 45.00 

 (1)  เปล่ียนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษทัยอ่ยในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

เงินให้กูย้มื 1 มกราคม 2563 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2563 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ  ากดั 308.00 20.00 - 328.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ากดั(1) 171.00 2.00 (173.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั 454.00 29.00 - 483.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 262.00 4.00 (39.00) 227.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ากดั              114.00 22.00 - 136.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ากดั(1) 85.00 - (85.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ  ากดั(1) 90.00 - (90.00) - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 147.00 24.00 (5.00) 166.00 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั 189.70 - (147.00) 42.70 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั 354.20 83.30 - 437.50 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั 329.00 - - 329.00 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั 123.90 - - 123.90 

รวม 14,392.42 2,512.97 (2,063.19) 14,842.20 

 (1) เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มืจาก 1 มกราคม 2563 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2563 

บริษัทย่อย     
บริษทั ปภานัน จ  ากดั 1.13 - (0.69) 0.44 
บริษทั ชนชัย จ  ากดั 208.37 19.39 (7.39) 220.37 
บริษทั เอส.ย.ูเอ็น. แมเนจเมน้ท ์ จ  ากดั - 13.00 - 13.00 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 138.16 - (138.16) - 
 347.66 32.39 (146.24) 233.81 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมกบักจิการท่ีเก ีย่วข้องกนัเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั
ครบก  าหนดช าระเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ถึง 5.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562:               
ร้อยละ 3.50 ถึง 5.19 ต่อปี) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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4.  สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวียนอ่ืน / เงนิลงทุนช่ัวครำว 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
กองทุนเปิดตราสารหน้ีระยะสั้น 0.05 0.05 
หุ้นกูร้ะยะสั้น 350.00 350.00 
หัก: ส่วนลด (4.18)  (9.27) 
หุ้นกูร้ะยะสั้นสุทธิ 345.82 340.73 
รวม 345.87 340.78 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ 

 ลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ทีย่งัไม่เรียกช ำระ -                    
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

    

ลูกหน้ีการคา้     
อายหุน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 0.07 50.58 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกนิ 3 เดือน  65.32 826.43 88.03 852.00 
 3 - 6 เดือน 691.00 - 715.55 2.70 
 6 - 12 เดือน - 1.94 24.58 22.36 
 มากกว่า 12 เดือน - - 13.08 12.55 
รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ - ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 1,067.57 854.08 1,067.57 854.08 

รวมลูกหน้ีการคา้และรายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ -              
กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 1,823.96 

 
1,733.03 1,908.81 

 
1,743.69 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 49.41 47.72 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกนิ 3 เดือน  92.31 181.20 18.30 79.01 
 3 - 6 เดือน 23.02 6.88 14.91 4.18 
 6 - 12 เดือน 7.29 18.35 4.67 6.10 
 มากกว่า 12 เดือน 66.05 56.94 22.46 20.93 

รวม 238.08 311.09 60.34 110.22 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (88.79) (74.15) (40.64) (31.19) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการท่ีไม่เกีย่วขอ้งกนั, สุทธิ 149.29 236.94 19.70 79.03 
รวมลูกหน้ีการคา้และรายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ - สุทธิ 1,973.25 1,969.97 1,928.51 1,822.72 

6. เงนิให้กู้ ยืมระยะส้ัน 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ย (ผูรั้บซ้ือฝาก) ไดท้ าสญัญาขายฝากท่ีดินกบับริษทัท่ีไม่เก ีย่วข้อง
กนัแห่งหน่ึง (ผูข้ายฝาก) ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน โดยมีมูลค่าตามสญัญาคิดเป็นจ านวนเงิน  200 ลา้นบาท 
ครบก  าหนดช าระคืน (ไถ่คืน) ภายในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2563 และมีมูลค่าการจ่ายช าระเม่ือครบก  าหนด 
(สินไถ่) เป็นจ านวนเงิน 212 ลา้นบาท หากส้ินสุดสญัญาขายฝากท่ีดินแลว้ผูข้ายฝากไม่ช าระคืน (ไถ่คืน) 
ท่ีดินดงักล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยทนัที 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงินท่ีบริษทัย่อยจ่ายให้บริษทัท่ีไม่เก ีย่วข้องกนั
ตามสญัญาขายฝากท่ีดิน แสดงเป็นเงินให้กูย้มืระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ที่ดิน 17,394.66 15,428.40 11,189.91 10,016.45 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหว่างพฒันา 43,878.64 41,209.74 28,581.20 27,650.96 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 6,032.41 7,068.08 3,997.43 5,438.83 
รวม 67,305.71 63,706.22 43,768.54 43,106.24 
หัก: ส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลง

ของมูลค่าโครงการ (862.31) (862.55) (479.63) (479.63) 
สุทธิ 66,443.40 62,843.67 43,288.91 42,626.61 

7.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการของกลุ่มบริษทั
ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 52,159 ลา้นบาท และ 48,831 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 
31,429 ลา้นบาท และ 30,843 ลา้นบาท ตามล าดับ) ได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร
และภาระผูกพนัตามสญัญาอ่ืน 

7.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพฒันาและกอ่สร้าง                    
ท่ีกลุ่มบริษทัจะต้องจ่ายเพ่ิมเติมในอนาคตเพ่ือให้โครงการท่ีเปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมตน้ทุนของ
ท่ีดินและงานกอ่สร้างท่ีบันทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมาณ 70,231 ลา้นบาท และ 69,924 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 47,863 ลา้นบาท และ 48,434 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

7.3 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัได้รวมต้นทุนการกูย้ืม              
เข้าเป็นต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายจ านวน 414 ลา้นบาท และ 262 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(งบการเงินเฉพาะกจิการ: 285 ลา้นบาท และ 169 ลา้นบาท ตามล าดบั) อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เท่ากบัร้อยละ 3.59 และร้อยละ 3.54 ตามล าดบั 
(งบการเงินเฉพาะกจิการ: ร้อยละ 3.59 และร้อยละ 3.51 ตามล าดบั) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7.4 รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายและท่ีดินรอการพัฒนา 
ส าหรับ (โอนกลบั) งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย                         
(หมายเหตุ 7) (3.00) (18.50) - 43.50 

ที่ดินรอการพฒันา (หมายเหตุ 15) (52.49) - - - 

รวม (55.49) (18.50) - 43.50 

7.5 ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก ีย่วกบัโครงการของกลุ่มบริษทั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าการซ้ือขายท่ีได้มีการท าสัญญาแลว้ 99,219 161,430 63,522 81,682 
มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ 169,888 235,364 113,499 134,585 
อตัราส่วนของมูลค่าซ้ือขายท่ีได้มีการท าสัญญา 58.40% 68.59% 55.97% 60.69% 
ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 4,592 4,563 1,052 1,210 

8. สินทรัพย์ที่รับรู้จำกต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 847,513 193,014 
เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 53,620 26,197 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย (39,351) (28,337) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 861,782 190,874 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9.  ตัว๋เงนิรับและเงนิให้กู้ ยืมระยะยำว 

ตัว๋เงินรับ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยทางออ้มมีตัว๋เงินรับและดอกเบ้ียคา้งรับกบักจิการท่ีไม่เก ีย่วข้องกนั
แห่งหน่ึงจ านวน 4.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (31 ธนัวาคม 2562: 4.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 6 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี) 

 เงินให้กูย้มืระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินให้กูย้ืมระยะยาวน้ีเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีบริษทัฯให้กูย้ืมแกบ่ริษทัในประเทศ
แห่งหน่ึงจ านวน 1.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 2 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.85 ต่อปี 
ครบก  าหนดช าระคืนภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 เงินกูย้ืมน้ีค ้ าประกนัโดยกรรมการของบริษัท
ดงักล่าว 

10. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน / เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
เงินลงทุนในบริษทัอื่น     
JustCo Holding (Oversea) Pte. Ltd. 1,071.84 370.60 - - 
Flying Jamon Ltd 207.25 219.75 207.25 219.75 
Winkontent AG 137.59 109.79 137.59 109.79 
Artsy, Inc. 32.67 30.15 - - 
Huaxing Growth Capital III L.P. 61.97 41.13 - - 
Techmatic Solution Pte. Ltd. 12.08 12.08 - - 
Aspen Digital, Inc. 55.54 51.26 - - 
บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ  ากดั - 10.00 - - 
อ่ืนๆ 24.04 19.05 0.33 0.33 
รวม 1,602.98 863.81 345.17 329.87 
หัก: ค่าเผือ่ด้อยค่า     
 Flying Jamon Ltd - (12.50) - (12.50) 
 บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ  ากดั - (10.00) - - 
รวมค่าเผือ่ด้อยค่า - (22.50) - (12.50) 
รวม - สุทธิ 1,602.98 841.31 345.17 317.37 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก  าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัตั้ งใจถือตราสารทุนน้ีเพ่ือประโยชน์ในระยะยาว (31 ธันวาคม 2562: 
ราคาทุนหักค่าเผ่ือการดอ้ยค่า) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะกจิการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   เงินลงทุน 
 ทุนช  าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัทย่อย - ถือหุ้นทำงตรง       
บริษทั ชนชยั จ ากดั 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 150.00 150.00 100 100 160.53 160.53 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั  3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 
บริษทั เอส. ย.ู เอน็. แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 
บริษทั อาณาวรรธน์ จ ากดั  2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั  100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 
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 
บริษทั ศูนยบ์ุคลากรสาธิตพฒันา จ ากดั*   1.00   1.00 100 100 1.00 1.00 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท์ 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 3,843.21 3,807.95 
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 สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ากดั  12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ ากดั 12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ์ จ ากดั 12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน์ เซเวน่ จ ากดั 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั              100.00 - 100 - 150.63 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั              50.00 - 100 - .    77.55 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั              50.00 - 100 - 38.85 - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     6,896.84 6,594.55 
คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของเงินลงทุน       
 บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั     (130.00) (130.00) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     6,766.84 6,464.55 
* หยุดด  าเนินกิจการ 
(ก)  ทุนช  าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยทุนเรียกช  าระในปี 2552 จ านวน 0.02 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เรียกช  าระในปี 2558 

จ านวน 24.93 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เรียกช  าระในปี 2560 จ านวน 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และเรียกช  าระในปี 2561 จ านวน 1.5 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 
(ข) ทุนช  าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวน 107.44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (31 ธันวาคม 2562: 106.36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ                            

10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง) 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับท่ีไดร้ับจาก                 
บริษทัยอ่ย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุน้ผ่านบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั     
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล์ จ ากดั  2.00 ล้านบาท 2.00 ล้านบาท 100 100 
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 5.00 ล้านบาท 5.00 ล้านบาท 100 100 
บริษทั คิวอีดบัเบ้ิลยู (ไทยแลนด์) จ ากดั* 4.00 ล้านบาท 4.00 ล้านบาท 70 70 
     
ถือหุน้ผ่าน Sansiri Global Investment Pte. Ltd.    
Sansiri Guernsey (2009) Limited 0.01 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 0.01 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 100 100 
Sansiri Guernsey (2015) Limited 0.01 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 0.01 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 100 100 
Sansiri International Pte. Ltd. 1.50 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 1.50 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 100 100 
     
ถือหุน้ผ่านบริษทั เอ็นอีดี แมเนจเมน้ท์ จ ากดั      
โรงเรียนสาธิตพฒันา 1.60 ล้านบาท 1.60 ล้านบาท 100 100 
     
ถือหุน้ผ่าน Sansiri (US), Inc.     
Standard International Holdings, LLC    125.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 124.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 61 60 
     
ถือหุน้ผ่าน Standard International Holdings, LLC     
Standard International, LLC    120.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 120.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 95 96 
Standard International Ventures, LLC    11.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 11.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
Standard International Properties, LLC    - - 100 100 
     
ถือหุน้ผ่าน Standard International, LLC      
Standard Asia Co.,Ltd. 4.00 ล้านบาท 4.00 ล้านบาท 100 100 
Standard International Management, LLC    46.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 42.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
Standard Miami Employer, LLC - - 100 100 
Standard Downtown Employer, LLC - - 100 100 
Standard Hollywood Employer, LLC - - 100 100 
Standard High Line Employer, LLC - - 100 100 
Standard East Village Employer, LLC - - 100 100 
Standard Retail Employer, LLC - - 100 100 
Standard International Chicago 

Management, LLC 
- - 100 100 

Standard UK Management, Limited 14.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 14.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
Standard High Line Management, LLC - - 100 100 
Standard International Lisbon 

Management, LLC 
- - 100 100 

Standard International Bordeaux 
Management, LLC 

- - 100 100 
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 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุน้ผ่าน Standard International Ventures, LLC    
Standard International BH Investor, LLC 4.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
Bunkhouse Management, LLC 5.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 5.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 51 51 
House Fly, LLC - - 100 100 
Bunkhouse California Employer, LLC - - 100 100 
Bunkhouse Motel Management, LLC - - 100 100 
Standard Retail, LLC - - 100 100 
SL Goods, LLC 0.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 0.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
SL E-Commerce, LLC 0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
SL Hollywood Shop, LLC 0.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 0.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
SL DTLA Shop, LLC 0.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 0.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
     
ถือหุน้ผ่าน Standard International Properties, LLC    
Standard Mexico City Holdings, LLC - - 100 100 
Standard Mexico City S de RL de CV  - - 100 100 
Standard Mexico City Optionee, LLC - - 100 100 
Standard Milan, SRL - - 100 100 

 * หยดุด าเนินกจิการ 

 (1) การลงทุนเพ่ิมในการร่วมคา้และเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดท้ าสญัญาซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม (ผูร่้วมทุน)
ทั้ งหมดในการร่วมคา้ 3 แห่งได้แก ่บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั และบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั                   
(“การร่วมคา้”) ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมคา้ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 
50 เป็นร้อยละ 100 โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนเพ่ิมเติมทั้งหมด 167 ลา้นบาท ตามท่ีไดร้ับอนุมติั
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

  บริษทัฯได้จ่ายช าระและไดร้ับโอนหุ้นท่ีจ่ายซ้ือแลว้เม่ือในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท าให้บริษทัฯ                   
มีอ านาจควบคุมในการร่วมคา้ดงักล่าว จึงเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย  
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  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ี รับมาจากการร่วมค้าดังก ล่าว                   
ณ วนัท่ีซ้ือมีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั บีทีเอส 

แสนสิริ                   
โฮลด้ิง ทเวนที             

จ  ากดั 

บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริโฮลด้ิง 
ทเวนที โฟร์ 

จ  ากดั 

บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริ โฮลด้ิง 
ทเวนที ไฟฟ์ 

จ  ากดั รวม 

สินทรัพย์     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,250 8,496 4,037 20,783 
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 1,061,404 436,216 601,142 2,098,762 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี 13,767 8,512 9,619 31,898 
หนี้สิน     
เจา้หน้ีการคา้ 1 20 - 21 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคา้งจ่าย 105 - - 105 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน     
  ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 6,425 5,098 6,891 18,414 
  อ่ืนๆ 31 25 34 90 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาว 613,450 220,000 409,000 1,242,450 

สินทรัพย์สุทธิ 463,409 228,081 198,873 890,363 
หัก: มูลค่าทางบัญชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย

ของเงินลงทุนในการร่วมคา้                
ณ วนัท่ีลงทุนเพ่ิม 

 
(16,780) 

 
(5,536) 

 
(5,026) 

 
(27,342) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 446,629 222,545 193,847 863,021 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ของบริษทัยอ่ย (8,250) (8,496) (4,037) (20,783) 
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุน                     
ในบริษทัยอ่ย 438,379 214,049 189,810 842,238 

 (2) การลงทุนเพ่ิมในบริษทัย่อย 

  ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัฯได้ลงทุนเพ่ิมในบริษทั Sansiri US, Inc. (บริษทัย่อย) เป็นจ านวน
เงินรวม 1.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 35 ลา้นบาท 
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 (3) การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้ าสญัญาขาย
หุ้นในบริษทั สิริพฒัน์ โฟร์ จ ากดัทั้งจ านวนให้กบับุคคลและบริษทัท่ีไม่เก ีย่วข้องกบักลุ่มบริษทั
โดยมีราคาขายตามสญัญาเป็นจ านวนเงิน 700 ลา้นบาท  

  ในเดือนธนัวาคม 2562 บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั ไดรั้บช าระค่าหุ้นส่วนแรกแลว้เป็น
จ านวนเงิน 420 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าตามสัญญาซ้ือขาย) และโอนหุ้นส่วนแรก
จ านวน 1,665,000 หุ้นให้แกผู่ซ้ื้อ ส าหรับส่วนท่ีเหลืออีกจ านวนเงิน 280 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 
40 ของมูลค่าตามสัญญาซ้ือขาย) จะจ่ายช าระและโอนหุ้นจ านวน 1,110,000 หุ้นภายในเดือน
มิถุนายน 2563 ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือดังกล่าวแสดง
เป็น “ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

 (4)  การลงทุนเพ่ิมใน Standard International Holdings, LLC และการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 

  เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษทัยอ่ย) ไดท้ าสญัญาซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมเติมจาก
ผูถื้อหุ้นเดิม ใน Standard International Holdings, LLC (บริษทัร่วม) โดยมูลค่าการลงทุนทั้ งหมด
คิดเป็นเงินประมาณ 40.46 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ  1,251 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 22 ของหุ้นทั้งหมด ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

  การซ้ือหุ้นสามญัในสญัญาดงักล่าวท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 38 
เป็นร้อยละ 60 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้ งหมด  และกลุ่มบริษทัได้รับสิทธิแต่งตั้งกรรมการและ/
หรือผูบ้ริหารส าคัญในบริษทัดังกล่าวเพ่ิมเติมอีกจ านวน 1 ท่าน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแลว้ว่า
เหตุการณ์ดงักล่าวมีผลท าให้บริษทัฯ (ผ่าน Sansiri (US), Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย) มีอ านาจควบคุม
ใน Standard International Holdings, LLC  และบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจึงเปล่ียนสถานะเงินลงทุน
ในบริษทัดงักล่าวจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย ซ่ึงมีรายละเอียด ณ วนัท่ี 
ซ้ือดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือเงินลงทุนส่วนเพ่ิม 1,251,371 
มูลค่าทางบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน  
    Standard International Holdings, LLC ณ วนัท่ีลงทุนเพ่ิม 1,821,779 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
    ของบริษทัยอ่ย (ร้อยละ 40) 688,089 

มูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า (1,712,528) 

ตน้ทุนซ้ือธุรกจิท่ีสูงกว่าประมาณการส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยรอจดัสรร ณ วนัท่ีซ้ือ 

 
2,048,711 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 144,779 
ตน้ทุนซ้ือธุรกจิท่ีสูงกว่าประมาณการส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยรอจดัสรร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 2,193,490 

  ในปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างด าเนินการเพ่ือจดัให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุ
ได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกจิการ เพ่ือปันส่วนต้นทุนการซ้ือธุรกจิให้แกร่ายการ
ดังกล่าว ซ่ึงบริษทัฯจะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือกจิการ
ตามท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรวม
ธุรกจิ โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวดัมูลค่าน้ี หากบริษทัยอ่ยไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก ีย่วข้องกบั
ขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ ณ วนัท่ีซ้ือ บริษทัยอ่ยจะท าการปรับปรุงประมาณการ
ท่ีเคยรับรู้ไว ้ เพ่ือสะท้อนข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเก ีย่วข้องกบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ 
ณ วนัซ้ือกจิการ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยบันทึกผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่าย
เพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยกบัประมาณการส่วนไดเ้สียในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย 
ณ วนัซ้ือกจิการจ านวนประมาณ 2,193 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 2,018 ลา้นบาท) ไวใ้นงบ
แสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัฯภายใต้หัวข้อ “ตน้ทุนซ้ือธุรกจิท่ีสูงกว่าประมาณการส่วนได้
เสียในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยรอจดัสรร” 
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12. เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินลงทุนในการร่วมค้า ซ่ึง เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัท อ่ืนควบคุมร่วมกนั                              
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 
  มูลคา่ตามบญัชีตามวิธี 

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 
31          

มีนาคม 
31       

ธนัวาคม 
31          

มีนาคม 
31       

ธนัวาคม 
31          

มีนาคม 
31       

ธนัวาคม 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัฯและบริษทั ยซิูต้ี จ ากดั (มหาชน) ควบคมุร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ     พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 19,272 19,404 
  โฮลด้ิง วนั จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง ทู จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 36,310 38,921 
  โฮลด้ิง ทรี จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
  โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 33,939 34,116 
  โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 15,554 15,615 
  โฮลด้ิง เอท จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 33,180 31,446 
  โฮลด้ิง ไนน์ จ ากดั        
บริษทั นูโวไลน์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 76,882 76,882 -(1) -(1) 
  เอเจนซ่ี จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 22,587 16,257 
 โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 100,097 62,475 
  โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ              
โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 55,951 55,951 36,539 38,153 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 103,626 99,878 
 โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั        

  (หน่วย: พนับาท) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  งบการเงินรวม 
  มูลคา่ตามบญัชีตามวิธี 

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 
31          

มีนาคม 
31       

ธนัวาคม 
31          

มีนาคม 
31       

ธนัวาคม 
31          

มีนาคม 
31       

ธนัวาคม 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - -(1) 
 โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 36,835 38,244 
 โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 - 17,229 
 โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - 21,772 
 โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 8,273 12,799 
 โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                      
โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 8,005 10,200 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ               
โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 - 12,036 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                   
โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 - 7,532 

บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 -(1) 157 
บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคมุร่วมกนั       
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 7,000 7,000 60,468 84,457 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 
รวม    939,833 1,114,833 514,685 560,691 

 (1) เงินลงทุนภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงอยูภ่ายใต ้“ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้” 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 เงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ิธีส่วนได้เสียซ่ึงอยูภ่ายใต ้ “ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้” มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
31 มีนาคม  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ากดั 193,834 189,530 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั 226,646 389,910 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั 53,444 51,899 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ากดั 75,094 55,914 
บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซ่ี จ ากดั 74,441 63,985 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั - 42,234 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 114,511 110,485 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั 38,506 32,246 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั 30,719 21,827 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ ากดั 3,068 - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั  129,813 125,257 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั  19,999 3,124 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั  78,886 77,058 
รวม 1,038,961 1,163,469 

บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียส่วนท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกดิจากการตัด
ก  าไรจากรายการระหว่างกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมค้าภายใต้หัวขอ้ "ส ารอง
รายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้" ในงบแสดงฐานะการเงินรวมมูลค่าเงินลงทุน
ท่ีติดลบเกดิจากการตดัรายการก  าไรจากรายการระหว่างกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัตามสดัส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัในการร่วมคา้แต่ละราย 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนเงินลงทุน 
ราคาทุน/มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัฯและบริษทั ยซิูต้ี จ ากดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ากัด พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากัด พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 25,000 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ากัด พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเว่น จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั นูโวไลน์ เอเจนซ่ี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 76,882 76,882 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 55,951 55,951 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากัด พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเว่นทีน จ ากัด พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากัด พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากัด พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากัด พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 25,000 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ 
จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 25,000 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ 
จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 25,000 

บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 25,000 25,000 
บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 7,000 7,000 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 35,000 35,000 
รวม    939,833 1,114,833 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (1) การลงทุนเพ่ิมในการร่วมคา้และเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดท้ าสญัญาซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม (ผูค้วบคุมร่วม)
ทั้ งหมดในการร่วมค้า 3 แห่ง ได้แก ่บริษทั บีทีเอส แสนสิริโฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริโฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั และบริษัท บีทีเอส แสนสิริ  โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั                  
(“การร่วมคา้”) ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมคา้ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 
เป็นร้อยละ 100 โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนเพ่ิมเติมทั้ งหมด 167 ลา้นบาท ตามท่ีไดร้ับอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563  

 บริษทัฯไดจ่้ายช าระและไดรั้บโอนหุ้นท่ีซ้ือแลว้เม่ือในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท าให้บริษทัฯมีอ านาจ
ควบคุมกจิการร่วมค้าดังกล่าว  จึงเปล่ียนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11  

(2) การขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดข้ายหุ้นสามญัของการร่วมคา้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2563 บริษทัฯไดท้ าสญัญาขายหุ้นทั้งหมดของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง 
เอททีน จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมค้าท่ีบริษทัฯถือหุ้นละ 50 จ านวนทั้ งส้ิน 250,000 หุ้นในราคาซ้ือขาย
รวม 41 ลา้นบาท ให้กบับริษทัท่ีไม่เก ีย่วข้องกนัแห่งหน่ึง บริษทัฯได้รับช าระและโอนหุ้นให้แก ่
บริษทัท่ีไม่เก ีย่วขอ้งกนัแลว้ในวนัเดียวกนั  

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญาขายหุ้นทั้ งหมดของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง 
ฟิฟทีน จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ท่ีบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 จ านวนทั้งส้ิน 500,000 หุ้น ในราคาซ้ือ
ขายรวม 1 ลา้นบาท ให้กบับริษทั ยซิูต้ี จ ากดั (มหาชน) หรือผูค้วบคุมร่วม บริษทัฯไดรั้บช าระและ
ไดโ้อนหุ้นให้แกผู่ค้วบคุมร่วมทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  

  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 รายละเอียดการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้มีดงัน้ี       

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ราคาขายตามสัญญา 

มูลค่าเงินลงทุน                         
ตามวิธีส่วนได้เสีย                            

ณ วนัท่ีขาย 
ก  าไรจากการขายเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                        
โฮลด้ิง เอททีน จ  ากดั 

 
41,033 

 
17,228 

 
23,805 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                       
โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ  ากดั 

 
1,000 

 
(48,709) 

 
49,709 

รวม 42,033 31,481 73,514 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ราคาขายตามสัญญา 
มูลค่าเงินลงทุนตาม                        

วิธีราคาทุน ณ วนัท่ีขาย 

ก  าไร (ขาดทุน) จาก               
การขายเงินลงทุน                      
ในการร่วมคา้ 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                   
โฮลด้ิง เอททีน จ  ากดั 

 
41,033 

 
25,000 

 
16,033 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                 
โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ  ากดั 

 
1,000 

 
50,000 

 
(49,000) 

รวม 42,033 75,000 (32,967) 
 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทุน) จาก                   
เงินลงทุนในการร่วมคา้   

ส่วนแบง่ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

 
เงินปันผลรับ                          

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทัฯและบริษทั ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ควบคมุร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ ากดั (132) 367 - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ากดั (4,303) (1,937) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ากดั (2,610) (2,053) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั 170,916 (2,560) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั (1,545) (1,541) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ากดั (16,257) 3,507 - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั (177) (14,717) - - - 70,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั (61) 35,905 - - - 65,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ จ ากดั 1,734 (24,754) - - - 100,000 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ ากดั (9,159) (8,731) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั 11,057 (2,896) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 74,505 (1,467) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั (472) (735) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 6,273 (1,801) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั (2,336) (92) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 1,382 (6,449) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั (1,409) (1,498) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั - (573) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั (6,260) (2,903) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั (3,986) (3,550) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั (8,892) (8,672) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั (1,959) (4,212) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากดั (2,190) (1,231) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั (7,614) (1,866) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั (2,764) (2,497) - - - - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ ากดั (3,225) (3,086) - - - - 
บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคมุร่วมกนั       
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั (20,952) 120 - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั (702) (2,639) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั (11,762) (1,550) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั (1,829) (1,180) - - - - 
รวม 155,271 (65,291) - - - 235,000 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

13.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 

  
จดัตั้ ง
ข้ึน งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ใน

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

คา่เผ่ือดอ้ยคา่ 
มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ 
   31 

มีนาคม 
2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 
2563 

31 
ธันวาคม 

2562 
   (ร้อยละ)  (ร้อยละ)          

ถือหุ้นผา่น Sansiri (US), Inc.            
One Night, LLC บริการจอง

ห้องพักใน
โรงแรมผา่น
แอปพลิเคชั่น 

สหรัฐ 
อเมริกา 

64 64 279,338 225,796 198,918 198,134 - - 198,918 198,134 

             
ถือหุ้นผา่นบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ  ากัด            
บริษทั ออนเนียนแชค 
จ  ากัด  

พฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ไทย 20 20 10,000 10,000 9,040 9,040 (7,840) (7,840) 1,200 1,200 

รวม     289,338 235,796 207,958 207,174 (7,840) (7,840) 200,118 199,334 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2563 2562 2563 2562 
ถือหุ้นผา่น Sansiri (US), Inc.     
Standard International, LLC และบริษทัยอ่ย - (54.45) - - 
One Night, LLC (15.09) - - - 
ถือหุ้นผา่นบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ  ากดั     
บริษทั ออนเนียนแชค จ  ากดั  - - - - 

รวม (15.09) (54.45) - - 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยไม่มีเงินปันผลรับท่ีได้รับ
จากบริษทัร่วม 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
                                       

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกจิการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 324.94 289.74 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน   
 การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 232.67 47.52 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 557.61 337.26 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (15.67) (7.56) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563 541.94 329.70 

15. ที่ดนิรอกำรพัฒนำ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
ท่ีดินรอการพฒันา 18,074.28 18,131.19 15,505.38 15,548.96 
หัก: ค่าเผ่ือการลดมูลค่าโครงการ (134.30) (186.79) - - 
สุทธิ 17,939.98 17,944.40 15,505.38 15,548.96 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีดินรอการพฒันาของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชี 13,507 ลา้นบาท และ 13,560 ลา้นบาท ตามล าดับ ได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจาก
ธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 12,248 ลา้นบาท และ 12,301 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16.     ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชี ท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดว ัน ท่ี                           
31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 2,663.19 1,777.90 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน   
 การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏบิตัิคร้ังแรก (14.53) (14.53) 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,648.66 1,763.37 
ซ้ือระหว่างงวด 674.18 460.91 
จ าหน่าย (3.31) (3.31) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (62.92) (42.69) 
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นตน้ทุน 2.71 - 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ี่บนัทึกเป็นตน้ทุน 2.34 - 
(โอนกลบั) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า (1.87) 1.21 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 2.72 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563 3,262.51 2,179.49 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ท่ีดินรวมทั้ งส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชีจ านวน 1,831 ล้านบาท และ 873 ล้านบาท ตามล าดับ ได้น าไปจดจ านองเพ่ือเป็น
หลักประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกจิการ : 1,604 ล้านบาท และ 644 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏบิตัิคร้ังแรก 1,915.78 1,495.50 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,915.78 1,495.50 
เพิ่มระหว่างงวด 10.31 10.31 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (43.70) (37.24) 
ค่าเส่ือมราคาที่บนัทกึเป็นตน้ทุนของทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ (2.34) - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 9.04 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563 1,889.09 1,468.57 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัได้น าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี จ านวน 42 ลา้นบาท และ 29 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปจดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
จากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 42 ลา้นบาทและ 29 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,757.41 335.89 
ซ้ือระหว่างงวด 46.53 5.39 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (64.25) (30.89) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 115.41 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 1,855.10 310.39 
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19. เงนิกู้ ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร/ตัว๋แลกเงนิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม /                                       
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร   
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 5,640.00 5,513.89 

ตัว๋แลกเงิน   
ราคาตามมูลค่า 1,080.00 1,390.00 
หัก: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (4.78) (6.65) 

ตัว๋แลกเงินสุทธิ 1,075.22 1,383.35 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.20 ถึง 3.80 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 2.47 ถึง 3.90 ต่อปี) และค ้ าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
ของบริษทัฯ ตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.30 ถึง 2.42 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 2.30 ถึง 
2.50 ต่อปี) 

20. เงนิกู้ ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 20,056.54 19,705.12 12,635.93 13,259.18 
หัก: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง     
 ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,953.47) (3,912.04) (2,726.82) (2,613.48) 
สุทธิ 15,103.07 15,793.08 9,909.11 10,645.70 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ถึง  MLR ลบร้อยละ 3.15 
ต่อปี อตัรา BIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละ 1.60 ต่อปี และอตัรา LIBOR บวกร้อยละ 3.50 ต่อปีโดยมี
ก  าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและเป็นรายไตรมาส 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ท่ีดินรวมทั้ งส่ิงปลูกสร้างของโครงการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่ม
บริษทัไดจ้ดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารขา้งตน้ 

ทั้ งน้ี สัญญาเงินกูย้ืมส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ ากดับางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล           
การเพ่ิมทุนและลดทุนเรือนหุ้น การค ้ าประกนัหน้ีสิน การเปล่ียนแปลงกรรมการ และการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดว ันท่ี 31 มีนาคม 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 19,705.12 13,259.18 
กูเ้พ่ิม 274.62 274.62 
จ่ายคืนเงินกู ้ (1,168.06) (897.87) 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 1,242.45 - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 2.41 - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563 20,056.54 12,635.93 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศในวงเงินประมาณ 433 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียใน MLR ลบร้อยละ 2
ต่อปี และมีก  าหนดช าระคืนเงินต้นในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและต้องจ่าย
ช าระคืนเงินต้นทั้ งหมดภายในปี 2568 เงินกูย้ืมดังกล่าวมีหลกัประกนัคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

21. หนีสิ้นจำกสัญญำจะซ้ือจะขำยทรัพย์สินที่มสิีทธิซ้ือคืนและขำยคืน 

 หน้ีสินจากสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืนดังกล่าว เป็นหน้ีสินท่ีเกดิจากเงินท่ี
รับมาจากลูกคา้ (ผูจ้ะซ้ือ) หลายรายจากการท าสญัญาจะซ้ือจะขายห้องชุดหลายสญัญากบับริษทัฯ ซ่ึงใน
บนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดดงักล่าว คู่สญัญาไดต้กลงแกไ้ขเพ่ิมเติมก  าหนดวนั
โอนกรรมสิทธ์ิใหม่ โดยขยายก  าหนดระยะเวลาโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดออกไปอีก 3 - 5 ปีนบัจากวนัท่ี
ท าสญัญา (ก  าหนดโอนใหม่) โดยบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทัฯจะเป็นผูจ้ดัหาผูเ้ช่าและน าส่งค่าเช่า
ให้ลูกคา้ตลอดระยะเวลาของสญัญา 
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 นอกจากน้ีสญัญาดงักล่าวยงัได้ก  าหนดเง่ือนไขว่า บริษทัฯ มีสิทธิซ้ือคืนสิทธิของผูจ้ะซ้ือห้องชุดภายใน
ระหว่างกอ่นก  าหนดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูจ้ะซ้ือ ตามราคาซ้ือคืนท่ีระบุไวใ้นสญัญาบวก
ส่วนเพ่ิมหักดว้ยรายไดค่้าเช่าตามจริงของห้องชุดดงักล่าวท่ีผูจ้ะซ้ือไดรั้บ และเม่ือครบก  าหนดในสัญญา 
ผูจ้ะซ้ือมีสิทธิขายคืนสิทธิของลูกค้าในห้องชุด ตามราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงค านวณจากราคาขาย
บวกส่วนเพ่ิมตลอดระยะเวลาของการขยายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดหักดว้ยรายไดค่้าเช่า
ตามจริงท่ีลูกค้าได้รับ  อย่างไรกต็ามผูจ้ะซ้ือสามารถขอรับโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดกอ่นวันครบ
ก  าหนดการใชสิ้ทธิขายคืนได ้  

 ซ่ึงในการด าเนินการจัดหาผูจ้ะซ้ือเพ่ือท าสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดดังกล่าว บริษทัฯ ได้ท าสัญญา
แต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการขายทรัพยสิ์นและจดัหาแหล่งเงินทุน 
โดยให้บริการเสนอขายและจัดหาผูซ้ื้อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัรา
คงท่ีของราคาทรัพยสิ์นท่ีขายได  ้

22. ตัว๋เงนิจ่ำยระยะยำวค่ำที่ดนิ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31  ธนัวาคม 2562 ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
  2563 2562 2563 2562 
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - ราคาตามมูลค่า 4,744.12 4,744.12 2,849.24 2,849.24 
หัก: ตน้ทุนทางการเงินรอตดัจ่าย (160.00) - (79.75) - 
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - สุทธิ 4,584.12 4,744.12 2,769.49 2,849.24 
หัก: ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - ครบก  าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี (2,439.03) 
 

(1,328.56) (2,439.03) 
 

(1,328.56) 
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - สุทธิจากส่วนท่ี

ครบก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,145.09 
 

3,415.56 330.46 
 

1,520.68 

 ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดินเป็นตั๋วเงินท่ีกลุ่มบริษทัออกให้แกผู่ข้ายท่ีดินหลายราย โดยไม่มีการคิด
ดอกเบ้ีย ตัว๋เงินดงักล่าวค ้ าประกนัโดยอาวลัจากธนาคารแห่งหน่ึง  
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23. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ล้านบาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู้ อตัราดอกเบ้ีย อายุ ครบก าหนด 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี 2 มิถุนายน 2563 2,000.00 2,000.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 ร้อยละ 3.40 ต่อปี 3 ปี 27 เมษายน 2563 2,000.00 2,000.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2560 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี 30 พฤษภาคม 2563 1,000.00 1,000.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 3/2560 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 22 กนัยายน 2565 2,000.00 2,000.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2566 4,000.00 4,000.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2561 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 30 พฤศจิกายน 2564 2,000.00 2,000.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 3/2561 ร้อยละ 3.20 ต่อปี 3 ปี 23 สิงหาคม 2564 5,000.00 5,000.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 4/2561 ร้อยละ 3.60 ต่อปี 3 ปี 9 เดือน 25 วนั 22 กนัยายน 2565 2,500.00 2,500.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2562 ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี  27 กมุภาพนัธ์ 2565 4,933.40 4,933.40 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2562 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี  17 พฤษภาคม 2565 450.00 450.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 3/2562 ร้อยละ 3.90 ต่อปี 3 ปี 10 เดือน  2 มิถุนายน 2566 4,000.00 4,000.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 4/2562 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี  16 สิงหาคม 2565 250.00 250.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 5/2562 ร้อยละ 3.10 ต่อปี 2 ปี  8 พฤศจิกายน 2564 1,203.50 1,203.50 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2563 ร้อยละ 3.75 ต่อปี 3 ปี 8 เดือน 27 ตุลาคม 2566 4,000.00 - 

รวมหุน้กู้ - ราคาตามมูลค่า    35,336.90 31,336.90 
หกั: ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (70.71) (72.22) 

หุน้กู้ - สุทธิ    35,266.19 31,264.68 
หกั: หุน้กูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (4,999.27) (4,997.80) 

หุน้กูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี   30,266.92 26,266.88 

 ทั้งน้ี ภายใตข้อ้ก  าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดและหนา้ท่ีบาง
ประการซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงิน
รวมไม่เกนิ 2.5:1 ตลอดอายขุองหุ้นกู ้ทั้งน้ี หน้ีสินให้หมายถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่านั้น 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 
 

 

50 

24. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,480.09 - 1,844.90 - 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (727.14) - (418.34) - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 9.01 - - - 
รวม 1,761.96 - 1,426.56 - 
หัก: ส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี (148.00) - (119.59) - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,613.96 - 1,306.97 - 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในอนาคตท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี 

 
 
 
 
 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ  านวนเงินขั้นต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้ งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 217.79 840.45 1,434.78 2,493.02 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับัญชี (69.79) (308.50) (352.77) (731.06) 
มูลค่าปัจจุบันของจ  านวนเงินขั้นต  ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้ งส้ินตามสัญญาเช่า 148.00 531.95 1,082.01 1,761.96 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 
 

 

51 

 

25. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน                
เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 314.22 214.67 
เพ่ิมระหว่างงวด 10.43 6.37 
จ่ายระหว่างงวด (7.17) (7.17) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563 317.48 213.87 

 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ  านวนเงินขั้นต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้ งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 183.75 649.10 1,012.30 1,845.15 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับัญชี (64.16) (207.47) (146.96) (418.59) 
มูลค่าปัจจุบันของจ  านวนเงินขั้นต  ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้ งส้ินตามสัญญาเช่า 119.59 441.63 865.34 1,426.56 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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26. ประมำณกำรหนีสิ้น 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการหน้ีสินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ยอดคงเหลือตน้งวด 1.74 156.05 157.79 1.74 108.26 110.00 
เพ่ิมระหว่างงวด - 27.23 27.23 - 22.22 22.22 
จ่ายระหว่างงวด (0.59) (35.35) (35.94) (0.59) (22.46) (23.05) 
โอนกลบั - (0.98) (0.98) - - - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 1.15 146.95 148.10 1.15 108.02 109.17 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินสมทบ ประมาณการ ประมาณการ  เงินสมทบ ประมาณการ ประมาณการ  
 กองทุน คา่ใชจ้่ายใน รับประกนั  กองทุน คา่ใชจ้่ายใน รับประกนั  
 นิติบุคคล การบ ารุง ซ่อมแซม  นิติบุคคล การบ ารุง ซ่อมแซม  
 หมู่บา้น รักษาโรงแรม โครงการเช่า รวม หมู่บา้น รักษาโรงแรม โครงการเช่า รวม 

ยอดคงเหลือตน้งวด 274.36 8.18 0.81 283.35 239.57 2.19 0.81 242.57 
เพ่ิมระหวา่งงวด - 0.80 - 0.80 - 0.32 - 0.32 
จ่ายระหวา่งงวด (12.97) (0.09) - (13.06) (3.62) (0.09) - (3.71) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 261.39 8.89 0.81 271.09 235.95 2.42 0.81 239.18 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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27. หุ้นทุนซ้ือคืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 หุ้นทุนซ้ือคืน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 จ านวนหุ้น ราคาเฉล่ียต่อหุ้น ทุนซ้ือคืน 
 (หุ้น) (บาท) (บาท) 

หุ้นทุนซ้ือคืน 720,000,000 1.30 935,010,301 

 บริษทัฯไดก้นัก  าไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ารองเท่ากบัจ านวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจ าหน่าย
หุ้นท่ีซ้ือคืนไดห้มดหรือลดทุนท่ีช าระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณีนั้น โดย   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดก้นัก  าไรสะสมเป็นเงินส ารองส าหรับหุ้นซ้ือ
คืนเป็นจ านวน 935 ลา้นบาท โดยรายการส ารองดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้
หัวขอ้ “ก  าไรสะสมจดัสรรแลว้ - อ่ืนๆ”  

28. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ/ก ำไรต่อหุ้น 

28.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

   ใบส าคญั จ  านวนใบส าคญั  
ประเภท  อตัราการใช้สิทธิต่อ  แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีมี จ  านวนใบส าคญั 
ใบส าคญั ราคาใช้สิทธิ 1 หน่วยใบส าคญั ท่ียงัไม่ไดใ้ช้ การใช้สิทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2563 ในระหว่างงวด 31 มีนาคม 2563 

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

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 
ESOP#7 เป็นจ านวน 0.74 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก ีย่วกบัพนักงานพร้อมกบัรับรู้ 
“ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ยจ านวนเดียวกนั 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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28.2 ก ำไรต่อหุ้น 

ก  าไรต่อหุ้นขั้ นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก  าไรส าห รับงวดท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ                   
(ไม่รวมก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นใน
ระหว่างงวด โดยไม่รวมหุ้นสามญัซ้ือคืนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 27 

 ก  าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก  าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก  าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่าง
งวด กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออก
หุ้นสามญัเทียบเท่า 

ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 61,892 404,770 14,142,734 14,364,461 0.004 0.028 

 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน       
 ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯ (248,001) 914,127 14,142,734 14,364,461 (0.018) 0.064 

ไม่มีการแสดงก  าไรต่อหุ้นปรับลดจากผลกระทบของใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP#7 ในงบการเงิน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดว ันท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เน่ืองจากราคาใช้สิทธิรวมกบัมูลค่า
ยติุธรรมต่อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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29. รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

 กำรจ ำแนกรำยได้  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 

รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ     
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 5,382,998 4,892,571 4,198,221 3,998,481 
รายไดค่้าบริการธุรกจิ 705,887 1,317,565 869,894 2,018,574 
รายไดค่้าบริหารโรงแรม 58,228 - - - 
รายไดจ้ากการขายวสัดุกอ่สร้าง 8,458 278 22,074 7,521 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 75,380 77,510 8,020 10,290 

รวมรำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 6,230,951 6,287,924 5,098,209 6,034,866 
รายไดจ้ากโครงการท่ีเช่า 21,457 22,157 13,509 8,651 
รายไดอ่ื้น     
ก  าไรจากการขายท่ีดิน - 3,495 - 3,495 
ก  าไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 73,514 - - - 
ดอกเบ้ียรับ 96,600 102,733 164,169 180,341 
เงินปันผลรับ - - - 235,000 
อ่ืนๆ 200,974 221,751 135,517 191,419 

รวมรำยได้ 6,623,496 6,638,060 5,411,404 6,653,772 

     
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 5,411,437 4,916,900 4,228,314 4,016,292 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 819,514 1,371,024 869,895 2,018,574 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 6,230,951 6,287,924 5,098,209 6,034,866 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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30. รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนและต้นทุนบริกำรอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดบ้ริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกจิการโรงแรม 19.98 24.05 8.02 10.29 
รายไดจ้ากกจิการโรงเรียน 55.40 53.46 - - 
รวม 75.38 77.51 8.02 10.29 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกจิการโรงแรม 23.20 24.93 8.36 9.35 
ตน้ทุนบริการกจิการโรงเรียน 53.99 57.80 - - 
รวม 77.19 82.73 8.36 9.35 

31. ภำษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก  าไรกอ่นภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 33,115 212,335 - 199,242 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกดิผล
แตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกตา่งชัว่คราว 6,501 (79,609) (62,345) (22,034) 

(รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 39,616 132,726 (62,345) 177,208 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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32. ภำระผูกพันและหนีสิ้นที่อำจจะเกิดขึน้ 

32.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก ีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาต่าง ๆ เก ีย่วกบัการพฒันาโครงการ สญัญาจา้งตกแต่ง สญัญา
จ้างบริการให้ค าปรึกษาและสัญญาจา้งพฒันาและติดตั้งระบบเป็นจ านวนเงินประมาณ 14,739 
ลา้นบาท และ 14,939 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 7,490 ลา้นบาท และ 7,489 
ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ข) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 9,233 ลา้นบาท และ 
10,132 ลา้นบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 8,176 ลา้นบาท และ 8,945 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

32.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

ก) กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก ี่ยวข้องกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคาร 
รถยนต์และอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ท่ีมีอายุสัญญา 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมี
มูลค่าต ่าและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได้ (31 ธันวาคม 2562: จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทั 
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได)้ มีดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม    
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม    
2562 

จ่ายช าระ:     
ภายใน 1 ปี 15 109 14 77 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี - 156 - 37 
มากกว่า 5 ปี - 39 - - 
รวม 15 304 14 114 
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ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพันเก ีย่วกบัค่าโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ของโครงการเป็นจ านวนประมาณ 131 ลา้นบาท และ 138 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(งบการเงินเฉพาะกจิการ: 109 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ค) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอม
รวมจ านวนประมาณ 72 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีถือภาระจ ายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุน
โครงการแลว้ 

ง) สญัญาเช่าระยะยาวท่ีมีสาระส าคญัไดแ้ก ่

• บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบริเวณซอยริมคลอง
พระโขนง เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่แห่งใหม่ในนาม SIRI CAMPUS โดยสัญญามี
ก  าหนดระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2574 มีมูลค่า
การเช่ารวม 1,793 ล้านบาท แบ่งช าระเป็นรายเดือน เดือนละ 12.45 ล้านบาทตลอด
ระยะเวลา 12 ปีตามท่ีระบุในสัญญา โดยภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 
1,781 ลา้นบาท  

• บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินบริเวณซอยสุขุมวิท 77 เพ่ือใชใ้นการ
ปลูกสร้างศูนยก์ารคา้ชุมชนในนามฮาบิโตะ โดยสญัญามีก  าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2586 มีมูลค่าการเช่ารวม 42 ลา้นบาท โดย
แบ่งช าระเป็น  3 งวด งวดแรกเป็นจ านวนเงิน  21 ล้านบาท ได้ช าระ ไปแล้วในเดือน
สิงหาคม 2556 ส่วนท่ีเหลืออีกสองงวดไดแ้บ่งช าระงวดละ 10.5 ลา้นบาท โดยงวดท่ีสองจะ
ช าระเม่ือระยะเวลาการเช่าครบ 10 ปี และงวดท่ีสามเม่ือระยะเวลาการเช่าครบ 20 ปี โดย
ภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 21 ลา้นบาท  

• บริษทั ชนชัย จ ากดั ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านักงานพระคลงัข้างท่ีเพ่ือใช้ในการปลูก
สร้างอาคารชุดเพ่ือให้เช่าโครงการบ้านแสนสิริ โดยสัญญามีก  าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นับตั้ งแต่ 1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่ารวม 118 ลา้นบาท 
ช าระคร้ังแรกจ านวน 30 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือช าระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 30 ปี
ตามท่ีระบุในสญัญาโดยภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 19 ลา้นบาท                  
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• บริษทั เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเมน้ท์ จ ากดั ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยเ์พ่ือใช้ในการกอ่สร้างอาคารเพ่ือให้เช่า โดยสญัญามีก  าหนดระยะเวลา 30 
ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อย
ไดจ่้ายช าระค่าเช่าทั้งจ านวนครบถว้นในเดือนกรกฎาคม 2547 

• เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ากดั ไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินบริเวณซอย
หัวหิน 65 เพ่ือใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม มีมูลค่าการเช่ารวม
ประมาณ 587 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระเป็นค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์เพ่ือการกอ่สร้างส่ิง
ปลูกสร้างในท่ีดินจ านวน 120 ลา้นบาทซ่ึงได้ช าระในวนัท าสัญญา และส่วนท่ีเหลือช าระ
เป็นค่าเช่าจ านวน 30 งวด โดยช าระล่วงหนา้เป็นรายปีตลอดระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ี 6 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2595 ตามท่ีระบุในสัญญาโดยภาระผูกพัน                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 467 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะยาวดงักล่าว
ขา้งตน้ท่ีมีสาระส าคญั เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบัติ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ไวใ้น
บญัชีแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 

32.3 หนังสือค ำ้ประกันธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัคงเหลืออยู่
จ านวน 4,922 ลา้นบาท และ 1.04 ลา้นยโูร (31 ธนัวาคม 2562: 4,873 ลา้นบาท และ 1.43 ลา้นยโูร) ซ่ึง
เก ีย่วเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกจิของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยหนังสือ
ค ้ าประกนัการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค ค ้ าประกนัการจดัท าสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือ
การปรับปรุงท่ีดิน ค ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้า การจ่ายช าระเงินให้กบัเจ้าหน้ีต่างประเทศ และอ่ืนๆ                
(งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2563: 4,511 ลา้นบาท และ 1.04 ลา้นยูโร, 31 ธันวาคม 
2562: 4,463 ลา้นบาท และ 1.43 ลา้นยโูร) 
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32.4 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีคดีความหลายคดีท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัการถูก
กล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและคดีละเมิด ซ่ึงถูกเรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1,572  ลา้นบาท และ 1,490 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 247 ลา้นบาท และ 
154 ลา้นบาท ตามล าดบั) คดีส่วนหน่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) ในปี 2560 บริษัทฯถูกฟ้องร้องจากเจ้าของท่ีดินข้างเคียงโครงการในข้อหาความผิดละเมิด              
เรียกค่าเสียหาย กรณีท่อเมนระบายน ้ าเสียในโครงการเศรษฐสิริ ประชาช่ืน แตก เป็นเหตุให้             
น ้ าเสียจากหมู่บา้นดงักล่าวไหลเขา้ไปในท่ีดินขา้งเคียง ท าให้ไดรั้บความเสียหายทั้งทรัพยสิ์นและ
ธุรกจิอ่ืนๆ โดยขอให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็นจ านวนเงินประมาณ 126 ลา้นบาท เน่ืองจากคดี
น้ีเป็นคดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย ผูฟ้้องจึงมีภาระการพิสูจน์ว่าความเสียหายเกดิจากบริษทัฯจริง 
รวมถึงพิสูจน์ความเสียหายว่าเกดิข้ึนจริงตามท่ีกล่าวอา้ง ถา้ผูฟ้้องไม่สามารถพิสูจน์ไดมี้โอกาสท่ี
ศาลอาจมีค าสัง่ยกฟ้อง 

ข) ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องให้เพิกถอนนิติกรรมการซ้ือขายท่ีดินและจดทะเบียน
โอนท่ีดินคืนแกโ่จทก ์ เน่ืองจากผูจ้ดัการมรดกขายท่ีดินให้แกบ่ริษทัย่อยโดยไม่มีอ านาจ หากนิติ
กรรมดังกล่าวมิอาจเพิกถอนและโอนกรรมสิทธ์ิของท่ีดินคืนได้ ให้บริษทัย่อยร่วมกบัจ าเลยท่ี
เก ีย่วข้องชดใชเ้งินให้แกโ่จทกเ์ป็นจ านวนเงิน 959 ลา้นบาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีดินพิพาทดงักล่าวมีมูลค่าท่ีดินรวมต้นทุนการพฒันา (มูลค่า
ตามบญัชี) เป็นจ านวนเงิน 2,129 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยูร่ะหว่างสืบพยานโจทก ์ ทั้งน้ีท่ี
ปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษัทย่อยไม่มีความเส่ียงท่ีจะต้องถูกเพิกถอนนิติ
กรรมการซ้ือขายท่ีดินดงักล่าว และไม่ตอ้งช าระค่าเสียหายตามท่ีโจทกร์้องขอ 

  นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2561 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ ไนน์ทีน จ ากดั (การร่วมค้า) ซ่ึงเป็นผูพ้ัฒนา
โครงการเดอะไลน์ สาทร (โครงการฯ) ได้ถูกฟ้องร้องจากนิติบุคคลอาคารชุดข้างเคียงขอให้                     
เพิกถอนรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และขอให้การร่วมคา้ดงักล่าวด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียบริเวณรอบโครงการ โดยใชห้น่วยงานหรือองค์กรอิสระ
ท่ีมีความเช่ียวชาญตามท่ีศาลเห็นสมควร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 กจิการร่วมค้าในฐานะผูถู้ก
ฟ้องคดีล าดบัท่ี 3 ไดย้ืน่ค าให้การต่อศาลปกครอง และเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองชั้นต้นมี
ค าสั่งเก ีย่วกบัวิธีการชั่วคราวกอ่นการพิพากษาคดีปกครองให้หยุดการด าเนินการกอ่สร้างโครงการฯ 
เป็นการชัว่คราว โดยเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 การร่วมคา้ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองชั้ นต้น 
พร้อมเสนอค าร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งระงบัค าสัง่ดังกล่าว เพ่ือเป็นการทุเลาการบงัคับตาม
ค าสัง่ทางปกครองไวเ้ป็นการชัว่คราวกอ่นการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โครงการดงักล่าวมีต้นทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) เป็นจ านวนเงิน 1,761 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนค่าท่ีดิน 793 ลา้นบาทและต้นทุนการกอ่สร้างรวมดอกเบ้ียคิดเป็นจ านวน 
968 ลา้นบาท ทั้ งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมค้าเห็นว่าศาลปกครองจะไม่มีค า
พิพากษาหรือสั่งให้เพิกถอนความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และใบรับ
แจง้ให้กอ่สร้างอาคาร ดดัแปลง ร้ือถอนอาคารท่ีออกให้แกบ่ริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั 
และยกเลิกการกอ่สร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร ตามท่ีโจทกร์้องขอ 

 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้อยู่ระหว่างการต่อสูค้ดี ทนายความของกลุ่มบริษทัและฝ่ายบริหารเช่ือมั่นว่า
กลุ่มบริษทัจะไม่ได้รับความเสียหายจากคดี กลุ่มบริษทัจึงยงัไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสินเพ่ิมเติม
จากจ านวนท่ีไดบ้นัทึกไปแลว้ (หมายเหตุ 26) 

32.5 ภำระผูกพันจำกสัญญำเงนิลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แล 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาเงินลงทุนใน
บริษทัต่างประเทศท่ียงัไม่ช าระภายใต้สัญญาจ านวน 3.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 4.5 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ตามล าดบั 

32.6 ภำระผูกพันอ่ืน 

 บริษทัฯมีภาระผูกพันเก ีย่วกบัการบริจาคเงินให้แกอ่งค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Children's Fund: UNICEF) จ านวนไม่ต ่ากว่า 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 
2557 ถึงปี 2559 ทั้ งน้ีเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษทัฯและองค์การยูนิเซฟซ่ึงลงนามเม่ือ
วนัท่ี 29 มกราคม 2557 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2560 ไดพิ้จารณาอนุมติัการต่ออายุ
ข้อตกลงดังกล่าวออกไปอีกหน่ึงคราว เป็นเวลา  3 ปี ตั้ งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 อย่างไรกต็าม ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 15/2562 ได้พิจารณาอนุมติัการต่ออายุข้อตกลงดังกล่าวออกไปอีกหน่ึง
คราว เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2563 
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33. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

  ข้อมูลรายได้และก  าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
  ธุรกิจบริหารอาคาร

บริหารงานโครงการ 
     

 ธุรกิจ และนายหน้าซ้ือขาย ธุรกิจบริหาร   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื่น  ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        
- โครงการบ้าน 3,173       
- โครงการคอนโดมิเนียม 2,210       
รวม 5,383       
รายไดจ้ากการขายวสัดุกอ่สร้าง 8       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเชา่ 22       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,413 706 58 75 6,252 - 6,252 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 33 447 - 11 491 (491) - 
ดอกเบ้ียรับ 168 7 - 2 177 (79) 98 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (260) (2) (4) (5) (271) 69 (202) 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (51) (5) (32) (1) (89) - (89) 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ        
   มูลคา่ตน้ทุนโครงการพฒันา        
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 55 - - - 55 - 55 
   ขาดทุนจากการลดมูลคา่         
      ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ (2) - - - (2) - (2) 
        
ก ำไรของส่วนงำน 443 568 (137) 5 879 (501) 378 
รายไดอ้ื่น       274 
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้       155 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วม       (15) 
คา่ใชจ้่ายส่วนกลาง       (750) 
ก  าไรกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้       42 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (40) 
ก  าไรส าหรับงวด       2 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2562 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

    

 ธุรกิจ และนายหน้าซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอื่น  ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์       
- โครงการบ้าน 3,939      
- โครงการคอนโดมิเนียม 954      
รวม 4,893      
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเชา่ 22      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,915 1,318 77 6,310 - 6,310 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 15 1,036 11 1,062 (1,062) - 
ดอกเบ้ียรับ 184 3 2 189 (86) 103 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (295) - (5) (300) 109 (191) 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (37) (4) (1) (42) - (42) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่       
   ตน้ทุนโครงการพฒันา       
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 19 - - 19 - 19 
       
ก ำไรของส่วนงำน 683 1,314 1 1,998 (1,039) 959 
รายไดอ้ื่น      225 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน       
   ในการร่วมคา้      (65) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน       
   บริษทัร่วม      (54) 
คา่ใชจ้่ายส่วนกลาง      (528) 

ก  าไรกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้      537 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (133) 

ก  าไรส าหรับงวด      404 

34. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

34.1   มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 กลุ่มบริษทัประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี ้

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก  าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก ่ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน
สดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
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ค) เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
 31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
หน้ีสินทางการเงิน     
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 35,266 31,265 35,592 31,643 

34.2 ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม และแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  - - 1,603 1,603 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  - - 345 345 
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35. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

35.1 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติให้เล่ือนการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ท่ี
ก  าหนดไวใ้นวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ออกไปอนัเน่ืองจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 และเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนกบัจากการเล่ือนประชุมดังกล่าว โดยอาศยัมาตรา 115 
วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีให้อ านาจคณะกรรมการบริษทัสามารถ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้ ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมี
มติอนุมติัให้บริษทัฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดสุดทา้ยจากผลการด าเนินในปี 2562 ให้แกผู่ถื้อหุ้น
ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท โดยมีก  าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

35.2   เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติดงัน้ี 

 1)   อนุมติัก  าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนภายใตโ้ครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน โดย
การเสนอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 ถึง วนัท่ี                  
17 มิถุนายน 2563 โดยก  าหนดเง่ือนไขว่าราคาเสนอขายหุ้นท่ีซ้ือคืนจะต้องไม่นอ้ยกว่าราคาปิดของ
หุ้นของบริษทั เฉล่ีย 5 วนัท าการซ้ือขายล่าสุด หักดว้ยจ านวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉล่ีย และเม่ือ
พน้ก  าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน หากบริษทัไม่จ าหน่ายหุ้นหรือจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตาม
จ านวนทั้งส้ิน 720 ลา้นหุ้น ให้บริษทัท าการลดทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียน
ท่ีซ้ือคืนและยงัมิไดจ้ าหน่าย  

 2)  อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ านวนไม่เกนิ 4,922,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 16,224,125,722.40 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 21,146,125,722.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่
เกนิ 4,600,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 บาท  

 3)   อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกนิ 2,500 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมี
อตัราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ท่ีราคาใช้
สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอาย ุ5 นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เพ่ือจดัสรรให้แกผู่ล้งทุนท่ี
จะจองซ้ือและไดรั้บการจดัสรรหุ้นกูท่ี้ครบก  าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) ท่ี
บริษทัจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกนิ 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงอยูภ่ายใตว้งเงิน
การออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้ได้รับอนุมติัจากผู้ถือหุ้น ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 
24/2562 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ซ่ึงผูล้งทุนจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ        
1 หน่วย ต่อการจองซ้ือหุ้นกู ้ 1 บาท อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (private placement) 
และผูล้งทุนไม่เป็นบุคคลท่ีเก ีย่วโยงกนั  
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 4)   อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ให้แกก่รรมการ และ
ผูบ้ริหาร/พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 8 (โครงการ ESOP # 8) จ านวนไม่เกนิ 700 
ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอาย ุ5 ปีนบัแต่วนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 5)   อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทั ดงัน้ี  

 5.1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกนิ 2,500 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก ่
บุคคลในวงจ ากดั (private placement) จ านวนไม่เกนิ 2,500 ลา้นหน่วย  

 5.2) จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ให้แกก่รรมการ และผูบ้ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือ                
บริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 8 (โครงการ ESOP # 8) จ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหน่วย  

 5.3) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 
บาท (ซ่ึงคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัให้แก ่
บุคคลในวงจ ากดั (private placement)  

 6)  อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้ครบก  าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) โดย
เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีจ านวนไม่เกนิ 10 ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ (PP-10) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกนิ 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงอยู่
ภายใตว้งเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้ได้รับอนุมติัจากผูถื้อหุ้น ตามมติท่ีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้น
คร้ังท่ี 24/2562 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

 7) อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก  าไรจากผลการด าเนินงาน
ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนสองคร้ัง ดงัน้ี 

 7.1) จัดสรรก  าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 จ านวน 54.68 ลา้นบาท เพ่ือเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย โดยท่ีก  าไรในส่วนท่ีจัดสรรเป็นทุนส ารองดังกล่าวเป็นก  าไรจากงบการเงินเฉพาะ
กจิการ  
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 7.2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนสองคร้ัง ส าหรับผลการด าเนินงานรวมในปี 
2562 ให้แกผู่ถื้อหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรกของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) เม่ือวนัท่ี 10 
กนัยายน 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังท่ีหน่ึง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี
สองจากผลการด าเนินงานในปี 2562 ตามงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
ในอตัราหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) มีก  าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ีสองน้ี เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการ
เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีก  าหนดไวใ้นวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ออกไป และ
คณะกรรมการบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

 8) อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู ้โดยเพ่ิมเติมวงเงินอีกจ านวน 10,000 ลา้นบาท ทั้ งน้ี เม่ือรวมวงเงินส าหรับการออกและ
เสนอขายหุ้นกูค้ร้ังน้ีกบัวงเงินการออกหุ้นกูท่ี้ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 
18/2556 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 จ านวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท, ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
19/2557 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 จ านวนไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท, ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
21/2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 จ านวนไม่เกนิ 7,000 ลา้นบาท, ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
22/2560 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 จ านวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท, ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
23/2561 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 จ านวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ัง
ท่ี 24/2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 จ านวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท แลว้นั้น วงเงินส าหรับการ
ออกหุ้นกูร้วมทั้งส้ินไม่เกนิ 50,000 ลา้นบาท 

 9)  ก  าหนดวนัประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 25/2563 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมของบริษทั อาคาร สิริ แคมปัส เลขท่ี 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ                
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยก  าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้น
และไดร้ับเงินปันผล ในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 

36. กำรอนุมตัข้ิอมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติ ให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ในวันท่ี                         
15 พฤษภาคม 2563 


