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บริษทั แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563   

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัฯ 

 บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษทัฯประกอบกจิการในประเทศไทยโดยมีธุรกจิหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ ว ันท่ี 22 มิถุนายน 2563 ซ่ึงเป็นว ันปิดสมุดทะเบียนพกั               
การโอนหุ้นคร้ังล่าสุด มีดงัน้ี 

 สดัส่วนการถือหุ้น 
 (ร้อยละของทุนช าระแลว้) 

1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 7.86 
2. บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 6.48 
3. นายเศรษฐา ทวีสิน 4.45 
4. นายวนัจกัร์ บุรณศิริ 3.54 
5. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 2.59 

 ท่ีอยู่บริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตว ัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้
เกดิการชะลอตัวของเศรษฐกจิ และมีผลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าว
อาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษทั ทั้ งน้ี                   
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง และ จะ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก ีย่วกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกดิข้ึนโดย
จะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว (ถา้มี) เม่ือสามารถท าได้ 
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1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรกต็าม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                
ผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดให้อยูใ่นรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท า ข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปี ท่ีน า เสนอ                  
คร้ังล่าสุด ดังนั้ นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก ีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัข้อมูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดว ันท่ี                 
31 ธนัวาคม 2562  

 รายละเอียดบริษทัยอ่ย ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ประเทศ ของการถือหุ้น 
   30 มิถุนายน 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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   30 มิถุนายน 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 สิริพฒัน์ เอท จ  ากดั(ก) พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 - 
บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จ  ากดั(ข) พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 - 
บริษทั สิริพฒัน์ เท็น จ  ากดั(ค) พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 - 
(ก) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั”                
(ข) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั”              
(ค) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั”                
     
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 แมเนจเมน้ท ์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 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  
   2563 2562 

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

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกา 94 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 

Standard Australia Pty Ltd บริหารกจิการโรงแรม ออสเตรเลีย 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 

   30 มิถุนายน 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 ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังว ันท่ี  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน                   
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก ีย่วกบัวิธีปฏิบติัทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติ น้ี             
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 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 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งต้น ก  าหนดหลกัการเก ีย่วกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการ
เก ีย่วกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกดิข้ึน และหลกัการเก ีย่วกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

 - การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
กลุ่มบริษทัต้องวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และ
จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

 - การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษทัต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน               
ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกดิข้ึนกอ่น                  
กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

 - การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีเข้าท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก  าไรหรือขาดทุน  

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก  าไรสะสม ณ ว ันท่ี                 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีกอ่นท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 2 

  

  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า                   
และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก ีย่วข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก  าหนดหลักการของการรับรู้รายการ                    
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การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก  าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้ นมี
มูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก  าไรสะสม ณ ว ันท่ี                         
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีกอ่นท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 2 

แนวปฏิบตัทิำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเตมิทำงบญัชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพ่ือให้เกดิความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก ีย่วกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่า
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ ายุติธรรม               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีครบก  าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ี
ได้ส่วนลด พร้อมทั้ งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบันทึกผลต่างท่ีเกดิข้ึนในก  าไร
หรือขาดทุน 
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- เ ลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ี เก ี่ยวกบัสถานการณ์  COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการ                   
ความเพียงพอของก  าไรทางภาษีท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอ
การตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

1.6 นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคัญ 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น               
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสญัญาเช่า 

1.6.1  เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก  าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกจิของ
กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์ และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก  าไรหรือขาดทุน ในบางกรณี           
กลุ่มบริษทัสามารถเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไป
เป็นก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก  าไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าด้านเครดิตเกดิข้ึนกอ่น กลุ่มบริษทัพิจารณา             
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก  าหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการค้าหรือสินทรัพยท่ี์เกดิจากสัญญาท่ีไม่มีองค์ประกอบเก ีย่วกบัการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ และ
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณา  ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน
ตลอดอาย ุ
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1.6.2   สัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก                
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกดิข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือกอ่นวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก ่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสญัญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเสน้ตรงนับจากว ันท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกดิข้ึนกอ่น 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของ                 
กลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะท้อน
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 

  

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายุสญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

2.  ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบตั ิ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ  1.5 กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเค ร่ืองมือ                      
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่ม
บริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก  าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดกอ่นท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อก  าไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  
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(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 

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     
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
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 จากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

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

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

   
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 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 ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสญัญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมกอ่นวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 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 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก 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 ในระหว่างงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการ
ธุรกจิท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก ีย่วข้องกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ี
ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 1.4 หมายเหตุ 11 หมายเหตุ 12.1 
และหมายเหตุ 13.1 ตามล าดบั ส่วนกจิการท่ีเก ีย่วข้องกนัอ่ืน ๆ เก ีย่วขอ้งกนักบับริษทัฯโดยการมีกรรมการ
ร่วมกนั 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ - - 12,511 6,044 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ              

44 ถึง 52 (2562: ร้อยละ 60) 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง - - 21,376 37,781 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายรับค่าบริการธุรกิจและค่าบริหารโครงการ - - 1,191 1,181 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (1) 
ดอกเบ้ียรับ - - 67,495 73,785 ร้อยละ 3.50 ต่อปี  
รายไดค่้านายหน้า - - 17,474 1,815 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (3) 
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า - - - 5 ในอตัราใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดจ้ากการใช้พ้ืนท่ีส านกังาน - - 4,764 - ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ 990 บาทต่อเดือน 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 47,571 15,685 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 14,821 16,458 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (3) 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2,163 3,644 ร้อยละ 3.50 ต่อปี  
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 6,564 - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (4) 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 12,500 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน  
รายการธุรกิจกบัการร่วมค้า      
รายไดค่้าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 434,395 1,102,009 759,445 2,101,771 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (1) 
รายไดค่้านายหน้า 51,019 91,472 108,901 - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (3) 
ดอกเบ้ียรับ 71,065 83,799 71,065 83,799 ร้อยละ 3.85 - 5.00 ต่อปี                                  

(2562: ร้อยละ 5.19 ต่อปี) 
เงินปันผลรับ - 145,000 - 145,000 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือหอ้งชุด - 3,924,115 - 3,924,115 ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ 276,000 ถึง 

485,000 บาท  
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ค่าบริการซอฟต์แวร์ - 982 - 982 ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ้่ายอ่ืน - 6,223 - 4,429 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (4) 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ 4,188 - 4,188 - ร้อยละ 6 ต่อปี  
ค่าเช่าส านกังาน 31,129 - 31,129 - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน                   

(รายละเอียดในหมายเหตุ 34.2) 
รายการธุรกิจเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,653 - 1,653 - ราคาตามสัญญาเฉล่ียตารางเมตรละ 

73,000 บาท  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ - - 26,176 13,180 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ                

44 ถึง 53 (2562: ร้อยละ 55)    
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง - - 34,992 45,025 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายรับค่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ - - 2,383 2,359 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (1) 
ดอกเบ้ียรับ - - 135,851 151,683 ร้อยละ 3.50 ต่อปี  
รายไดค่้านายหน้า - - 25,198 10,142 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (3) 
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า - - - 229 ในอตัราใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดจ้ากการใช้พ้ืนท่ีส านกังาน - - 9,528 - ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ 990 บาท            

ต่อเดือน 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 82,408 31,463 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 19,109 24,576 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (3) 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 4,544 7,729 ร้อยละ 3.50 ต่อปี  
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ้่ายอ่ืน - - 15,992 - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (4) 
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 12,500 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน 
รายการธุรกิจกบัการร่วมค้า      
รายไดค่้าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 871,160 2,276,597 1,560,024 4,110,337 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (1) 
รายไดค่้านายหน้า 76,913 131,493 164,474 - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (3) 
รายไดจ้ากการขายท่ีดินและเงินมดัจ าท่ีดิน - 29,936 - 59,871 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 160,506 165,416 160,506 165,416 ร้อยละ 3.85 ถึง 5.00 ต่อปี                                    

(2562: ร้อยละ 4.95 – 5.19 ต่อปี) 
เงินปันผลรับ - 380,000 - 380,000 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือหอ้งชุด - 4,807,439 - 4,807,439 ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ 65,000 ถึง 

485,000 บาท    
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ค่าบริการซอฟต์แวร์ - 4,322 - 4,322 ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั  
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ้่ายอ่ืน - 6,223 - 4,429 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน (4) 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ 9,269 - 9,269 - ร้อยละ 6 ต่อปี  
ค่าเช่าส านกังาน 68,483 - 68,483 - ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกัน                   

(รายละเอียดในหมายเหตุ 34.2) 
รายการธุรกิจกบักรรมการและผูบ้ริหาร      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,870 - 1,653 - ราคาตามสัญญาเฉล่ียตารางเมตรละ 

73,000 บาท ถึง 134,000 บาท 

ลกัษณะรายการนโยบายราคาและสญัญาท่ีเก ีย่วขอ้งมีดงัน้ี 

 (1) รายได้ค่าบริหารงานทั่วไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม และปันส่วน
ให้แกบ่ริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามเกณฑร์ายไดแ้ละเกณฑต์น้ทุนโครงการ ตามล าดบั 

 (2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแกบ่ริษทัย่อยคิดเป็นรายเดือนในอตัราท่ีข้ึนอยู่กบัขนาดของแต่ละโครงการ
และค่าบริการอ่ืนคิดตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 

(3) ค่านายหนา้จากการขายโครงการคิดในอตัราร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 2.14 ของราคาขายตามสญัญา โดย
แบ่งช าระเม่ือลูกคา้ท าสญัญาและเม่ือมีการโอนอสงัหาริมทรัพย  ์

(4) ค่าท่ีปรึกษาคิดตามขั้นความส าเร็จของงานตามอตัราท่ีระบุในสญัญาและค่าใชจ่้ายอ่ืนคิดตามสัญญาท่ี
ตกลงร่วมกนั 

3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,842 31,543 48,941 72,684 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,012 1,062 2,024 2,125 
รวม 24,854 32,605 50,965 74,809 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนช่ัวครำว - หุ้นกู้ระยะส้ัน     
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - 340,731 - 340,731 
รวม - 340,731 - 340,731 
ลูกหน้ีกำรค้ำและรำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ     
บริษทัยอ่ย - - 110,308 63,624 
การร่วมคา้ 1,790,628 1,725,711 1,790,249 1,672,742 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - 7,321 - 7,321 
รวม 1,790,628 1,733,032 1,900,557 1,743,687 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ     
บริษทัยอ่ย - - - 63 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - 5,975 - 5,975 
รวม - 5,975 - 6,038 
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ - ลูกหน้ีอื่น     
บริษทัยอ่ย - - 18,333 219 
การร่วมคา้ 10,146 11,580 10,146 11,580 
รวม 10,146 11,580 28,479 11,799 
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่-งำนบริหำรโครงกำรระหว่ำงท ำ    
การร่วมคา้ 275,875 318,651 275,875 318,651 
รวม 275,875 318,651 275,875 318,651 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 7,061,842 7,146,932 
การร่วมคา้ 5,006,348 7,245,488 5,006,348 7,245,488 
บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5,000 5,000 - - 
รวม 5,011,348 7,250,488 12,068,190 14,392,420 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (72,000) (5,000) (144,000) - 
สุทธิ 4,939,348 7,245,488 11,924,190 14,392,420 
ส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,533,100 1,706,400 1,533,100 1,706,400 
ส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระเกนิกว่าหน่ึงปี 3,406,248 5,539,088 10,391,090 12,686,020 
รวม 4,939,348 7,245,488 11,924,190 14,392,420 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงิน
ให้กูย้ืมแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัจ านวน 67 ลา้นบาท (งบเฉพาะกจิการ: 144 ลา้นบาท) (2562: ไม่มี) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ     
บริษทัยอ่ย - - 28,881 25,393 
การร่วมคา้ 594 80,180 594 80,180 
บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 333 333 - - 

รวม 927 80,513 29,475 105,573 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (333) (333) - - 

สุทธิ 594 80,180 29,475 105,573 

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

รวม - 146,410 - 146,410 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 23,049 42,854 
การร่วมคา้ 5,949 23,132 5,949 23,132 

รวม 5,949 23,132 28,998 65,986 

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย - - 304,985 347,663 

รวม - - 304,985 347,663 

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 1,002 943 

รวม - - 1,002 943 

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 10,991 20,321 
การร่วมคา้ 841,376 1,107,842 841,376 1,107,842 

รวม 841,376 1,107,842 852,367 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 30 มิถุนายน 2563 
กำรร่วมค้ำ     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 192.19 20.20 (0.50) 211.89 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั 256.00 16.00 - 272.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั 192.00 - (192.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ  ากดั 71.00 5.50 (0.50) 76.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั 783.00 - (733.00) 50.00 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 525.50 145.00 - 670.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ  ากดั 574.00 60.00 (184.00) 450.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ  ากดั 513.00 190.00 (703.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ  ากดั  543.00 112.66 - 655.66 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ  ากดั 141.00 50.00 (191.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ  ากดั 527.00 1.00 (528.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ  ากดั 267.00 40.50 (1.00) 306.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเว่นทีน จ  ากดั 33.00 13.00 - 46.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ  ากดั 308.00 31.00 - 339.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ากดั*           171.00 2.00 (173.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั 454.00 41.00 - 495.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 262.00 4.00 (64.00) 202.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ากดั      114.00 22.00 - 136.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ากดั*         85.00 - (85.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ  ากดั*             90.00 - (90.00) - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 147.00 27.00 (8.50) 165.50 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั 189.70 - (189.70) - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั 354.20 123.20 - 477.40 
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 7,250.49 904.06 (3,143.20) 5,011.35 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5.00)   (72.00) 
 7,245.50   4,939.35 

   * 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 30 มิถุนายน 2563 

บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั 825.77 50.58 (587.15) 289.20 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 151.31 195.52 (307.08) 39.75 
บริษทั พิวรรธนา จ  ากดั 1,225.34 254.92 (790.55) 689.71 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - 50.53 (40.25) 10.28 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ  ากดั 319.41 12.73 (302.66) 29.48 
บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  364.08 90.09 (3.05) 451.12 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ  ากดั  5.60 - (5.60) - 
บริษทั สิริวฒันา โฮลด้ิง จ  ากดั 608.37 12.88 - 621.25 

บริษทั จิรภาส เรียลต้ี จ  ากดั 1,369.64 473.73 (473.01) 1,370.36 
บริษทั ปารณัท จ  ากดั 786.19 307.09 - 1,093.28 
บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จ  ากดั 8.11 0.18 (1.87) 6.42 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ  ากดั 190.76 90.77 (46.45) 235.08 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทรี จ  ากดั 953.92 133.27 (4.27) 1,082.92 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ  ากดั 177.43 8.47 (5.10) 180.80 
บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ  ากดั 126.00 117.83 (51.75) 192.08 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ์ จ  ากดั 35.00 0.11 (1.65) 33.46 
บริษทั สิริพฒัน์ เอท จ  ากดั*(ก) - 352.52 - 352.52 
บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จ  ากดั*(ข) - 171.54 (1.50) 170.04 
บริษทั สิริพฒัน์ เท็น จ  ากดั*(ค) - 184.09 - 184.09 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ  ากดั - 30.00 - 30.00 

   * เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 
 (ก) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั”               
 (ข) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั”              
 (ค) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั”              
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

เงินให้กูย้มื 1 มกราคม 2563 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2563 
กำรร่วมค้ำ     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 192.19 20.20 (0.50) 211.89 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั 256.00 16.00 - 272.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั 192.00 - (192.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ  ากดั 71.00 5.50 (0.50) 76.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั 783.00 - (733.00) 50.00 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 525.50 145.00 - 670.50 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ  ากดั 574.00 60.00 (184.00) 450.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ  ากดั 513.00 190.00 (703.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ  ากดั  543.00 112.66 - 655.66 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ  ากดั 141.00 50.00 (191.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ  ากดั 527.00 1.00 (528.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ  ากดั 267.00 40.50 (1.00) 306.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเว่นทีน จ  ากดั 33.00 13.00 - 46.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ  ากดั 308.00 31.00 - 339.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ากดั*         171.00 2.00 (173.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ากดั 454.00 41.00 - 495.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 262.00 4.00 (64.00) 202.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ากดั              114.00 22.00 - 136.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ากดั*           85.00 - (85.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ  ากดั*             90.00 - (90.00) - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 147.00 27.00 (8.50) 165.50 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั 189.70 - (189.70) - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั 354.20 123.20 - 477.40 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั 329.00 - - 329.00 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั 123.90 - - 123.90 

รวม 14,392.42 3,440.91 (5,765.14) 12,068.19 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -   (144.00) 

สุทธิ 14,392.42   11,924.19 

  * เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

เงินกูย้มืจาก 1 มกราคม 2563 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2563 

บริษัทย่อย     
บริษทั ปภานัน จ  ากดั 1.13 26.66 (0.75) 27.04 
บริษทั ชนชัย จ  ากดั 208.37 21.06 (39.02) 190.41 
บริษทั เอส.ย.ูเอ็น. แมเนจเมน้ท ์ จ  ากดั - 73.00 - 73.00 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 138.16 - (138.16) - 
บริษทั สิริ สมาร์ท โฟร์ จ  ากดั - 13.61 - 13.61 
บริษทั สิริพฒัน์ เซเว่น จ  ากดั  - 0.92  - 0.92 
รวม 347.66 135.25 (177.93) 304.98 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมกบักจิการท่ีเก ีย่วข้องกนัเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั                
ครบก  าหนดช าระเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ถึง 5.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562:               
ร้อยละ 3.50 ถึง 5.19 ต่อปี) 

4.  สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวียนอ่ืน / เงนิลงทุนช่ัวครำว 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
กองทุนเปิดตราสารหน้ีระยะสั้น 0.05 0.05 
หุ้นกูร้ะยะสั้น - 350.00 
หัก: ส่วนลด -  (9.27) 
หุ้นกูร้ะยะสั้นสุทธิ - 340.73 
รวม 0.05 340.78 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ 

 ลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธันวาคม 
2562 

ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ทีย่งัไม่เรียกช ำระ -                    
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

    

ลูกหน้ีการคา้     
อายหุน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 0.07 50.58 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกนิ 3 เดือน  59.31 826.43 91.78 852.00 
 3 - 6 เดือน 0.01 - 15.45 2.70 
 6 - 12 เดือน 310.00 1.94 337.16 22.36 
 มากกว่า 12 เดือน - - 34.93 12.55 
รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ - ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 1,421.24 854.08 1,421.24 854.08 

รวมลูกหน้ีการคา้และรายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ -              
กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 1,790.63 

 
1,733.03 1,900.56 

 
1,743.69 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 54.15 47.72 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกนิ 3 เดือน  119.68 181.20 36.38 79.01 
 3 - 6 เดือน 8.47 6.88 6.04 4.18 
 6 - 12 เดือน 19.18 18.35 11.11 6.10 
 มากกว่า 12 เดือน 67.55 56.94 23.45 20.93 
รวม 269.03 311.09 76.98 110.22 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (93.51) (74.15) (42.89) (31.19) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการท่ีไม่เกีย่วขอ้งกนั, สุทธิ 175.52 236.94 34.09 79.03 
รวมลูกหน้ีการคา้และรายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ - สุทธิ 1,966.15 1,969.97 1,934.65 1,822.72 

 

6. เงนิให้กู้ ยืมระยะส้ัน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อย (ผูรั้บซ้ือฝาก) ได้ท าสัญญาขายฝากท่ีดินกบับริษทัท่ีไม่เก ีย่วขอ้งกนั
แห่งหน่ึง (ผูข้ายฝาก) ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน โดยมีมูลค่าตามสัญญาคิดเป็นจ านวนเงิน  200 ลา้นบาท ครบ
ก  าหนดช าระคืน (ไถ่คืน) ภายในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2563 และมีมูลค่าการจ่ายช าระเม่ือครบก  าหนด (สินไถ่) 
เป็นจ านวนเงิน 212 ลา้นบาท หากส้ินสุดสญัญาขายฝากท่ีดินแลว้ผูข้ายฝากไม่ช าระคืน (ไถ่คืน) ท่ีดินดงักล่าว
จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อยทันที ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงินท่ีบริษทัย่อยจ่ายให้บริษทั                 
ท่ีไม่เก ีย่วขอ้งกนัตามสญัญาขายฝากท่ีดิน แสดงเป็นเงินให้กูย้มืระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม      

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สญัญาขายฝากท่ีดินดงักล่าวครบก  าหนดช าระคืน ซ่ึงผูข้ายฝากไม่ไดจ่้ายช าระเงิ นคืน
ตามสัญญาเพ่ือไถ่ถอนท่ีดิน ท่ีดินดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อยทันทีและเป็นอนัส้ินสุด              
สญัญาขายฝากท่ีดินดงักล่าว              

7. ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ที่ดิน 17,739.32 15,428.40 11,601.23 10,016.45 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหว่างพฒันา 42,591.65 41,209.74 28,471.70 27,650.96 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 4,448.13 7,068.08 1,745.66 5,438.83 
รวม 64,779.10 63,706.22 41,818.59 43,106.24 
หัก: ส ารองเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลง 

ของมูลค่าโครงการ (678.52) (862.55) (317.25) (479.63) 
สุทธิ 64,100.58 62,843.67 41,501.34 42,626.61 

7.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการของกลุ่มบริษทัซ่ึง
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 49,830 ลา้นบาท และ 48,831 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 29,282 
ลา้นบาท และ 30,843 ลา้นบาท ตามล าดับ) ได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารและภาระ
ผูกพนัตามสญัญาอ่ืน 

7.2 ณ ว ันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกอ่สร้าง                   
ท่ีกลุ่มบริษทัจะต้องจ่ายเพ่ิมเติมในอนาคตเพ่ือให้โครงการท่ีเปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมตน้ทุนของท่ีดิน
และงานกอ่สร้างท่ีบันทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมาณ 69,029 ลา้นบาท และ 69,924 ลา้นบาท ตามล าดบั                  
(งบการเงินเฉพาะกจิการ: 47,606 ลา้นบาท และ 48,434 ลา้นบาท ตามล าดบั) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 
 

 

28 

7.3 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดว ันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกูย้ืม              
เข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายจ านวน 719 ลา้นบาท และ 557 ลา้นบาท ตามล าดับ                
(งบการเงินเฉพาะกจิการ: 522 ลา้นบาท และ 335 ลา้นบาท ตามล าดับ) อตัราการตั้ งข้ึนเป็นทุนส าหรับ                    
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เท่ากบัร้อยละ 3.48 และร้อยละ 3.61 ตามล าดับ                    
(งบการเงินเฉพาะกจิการ: ร้อยละ 3.50 และร้อยละ 3.50 ตามล าดบั) 

7.4 รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายและท่ีดินรอการพฒันาส าหรับ  
(โอนกลบั) งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย                         
(หมายเหตุ 7) (185.23) (13.50) (162.38) (72.50) 

ที่ดินรอการพฒันา (หมายเหตุ 15) (52.49) - - - 

รวม (237.72) (13.50) (162.38) (72.50) 

7.5 ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก ีย่วกบัโครงการของกลุ่มบริษทั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าการซ้ือขายท่ีได้มีการท าสัญญาแลว้ 109,014 161,430 72,114 81,682 
มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ 171,084 235,364 114,678 134,585 
อตัราส่วนของมูลค่าซ้ือขายท่ีได้มีการท าสัญญา 63.72% 68.59% 62.88% 60.69% 
ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 4,322 4,563 1,140 1,210 

8. สินทรัพย์ที่รับรู้จำกต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 847,513 193,014 
เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 123,316 96,253 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย (193,140) (98,962) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 777,689 190,305 

9.  ตัว๋เงนิรับและเงนิให้กู้ ยืมระยะยำว 
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ตัว๋เงินรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยทางออ้มมีตัว๋เงินรับและดอกเบ้ียคา้งรับกบักจิการท่ีไม่เก ีย่วขอ้งกนัแห่ง
หน่ึงจ านวน 4.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (31 ธนัวาคม 2562: 4.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
6 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี) 

 เงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินให้กูย้มืระยะยาวน้ีเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีบริษทัฯให้กูย้ืมแกบ่ริษทัในประเทศแห่ง
หน่ึงจ านวน 1.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 2 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.85 ต่อปี ครบก  าหนด
ช าระคืนภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 เงินกูย้มืน้ีค ้ าประกนัโดยกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

10. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน / เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 
เงินลงทุนในบริษทัอื่น     
JustCo Holding (Oversea) Pte. Ltd. 1,011.17 370.60 - - 
Flying Jamon Ltd 207.25 219.75 207.25 219.75 
Winkontent AG 137.59 109.79 137.59 109.79 
Artsy, Inc. 30.89 30.15 - - 
Huaxing Growth Capital III L.P. 74.02 41.13 - - 
Techmatic Solution Pte. Ltd. 12.08 12.08 - - 
Aspen Digital, Inc. 52.51 51.26 - - 
บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ  ากดั - 10.00 - - 
บริษทั ชาร์จ แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั 15.00 - - - 
อ่ืนๆ 24.03 19.05 0.33 0.33 
รวม 1,564.54 863.81 345.17 329.87 
หัก: ค่าเผือ่ด้อยค่า     
 Flying Jamon Ltd - (12.50) - (12.50) 
 บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ  ากดั - (10.00) - - 
รวมค่าเผือ่ด้อยค่า - (22.50) - (12.50) 
รวม - สุทธิ 1,564.54 841.31 345.17 317.37 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัตั้ งใจถือตราสารทุนน้ีเพ่ือประโยชน์ในระยะยาว (31 ธันวาคม 2562: ราคาทุนหัก                
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า) 

11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
กจิการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   เงินลงทุน 
 ทุนช  าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 3,868.90 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 สิริพฒัน์ เอท จ ากดั(ค) 100.00 - 100 - 150.63 - 
บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จ ากดั(ง) 50.00 - 100 - 77.55 - 
บริษทั สิริพฒัน์ เท็น จ ากดั(จ) 50.00 - 100 - 38.85 - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     6,922.53 6,594.55 
คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของเงินลงทุน       
 บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั     (170.00) (130.00) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     6,752.53 6,464.55 

   * หยุดด  าเนินกิจการ 
 (ก) ทุนช  าระแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยทุนเรียกช  าระในปี 2552 จ านวน 0.02 ลา้นปอนดส์เตอร์ลงิ 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 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 108.22 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (31 ธันวาคม 2562: 106.36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ                            

10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง) 
 (ค) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั”               
 (ง)  เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั”              
 (จ)  เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั”             



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับท่ีได้รับจาก
บริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของบริษทัย่อย
เป็นจ านวน 40 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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    126.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 124.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 61 60 
     
ถือหุน้ผ่าน Standard International Holdings, LLC     
Standard International, LLC    128.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 120.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 94 96 
Standard International Ventures, LLC    11.47 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    48.77 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 

 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 
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 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
 Standard International Lisbon Management, 

LLC 
- - 100 100 

Standard International Bordeaux 
Management, LLC 

- - 100 100 

Standard Australia Pty Ltd. 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 100 - 
     
ถือหุน้ผ่าน Standard International Ventures, LLC    
Standard International BH Investor, LLC 4.74 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 าเนินกิจการ 

 (1) การลงทุนเพ่ิมในการร่วมคา้และเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญาซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมเติมจากผู้ถือหุ้นเดิม (ผูร่้วมทุน)
ทั้ งหมดในการร่วมค้า 3 แห่งได้แก ่บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั บริษทั บีทีเอส               
แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั และบริษัท บีทีเอส แสนสิริ  โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั                   
(“การร่วมคา้”) ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมคา้ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 
เป็นร้อยละ 100 โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนเพ่ิมเติมทั้ งหมด 167 ลา้นบาท ตามท่ีได้รับอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

  บริษัทฯได้จ่ายช าระและได้รับโอนหุ้นท่ี จ่าย ซ้ือแล้วเ ม่ือว ันท่ี 31 มีนาคม 2563 ท าให้บริษัทฯ                   
มีอ านาจควบคุมในการร่วมค้าดงักล่าว จึงเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุน            
ในบริษทัยอ่ย  
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  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาจากการร่วมคา้ดังกล่าว ณ วนัท่ีซ้ือมี
รายละเอียดดงัน้ี 

   (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 

  เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์

  - บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สิริพฒัน์ เอท จ ากดั  
  - บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จ ากดั  
  - บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สิริพฒัน์ เท็น จ ากดั  
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 (2) การลงทุนเพ่ิมในบริษทัย่อย 

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้ลงทุนเพ่ิมในบริษทั Sansiri US, Inc. (บริษทัย่อย) เป็นจ านวนเงิน
รวม 1.86 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 61 ลา้นบาท 

 (3) การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้ าสญัญาขายหุ้น
ในบริษทั สิริพฒัน์ โฟร์ จ ากดัทั้ งจ านวนให้กบับุคคลและบริษทัท่ีไม่เก ีย่วข้องกบักลุ่มบริษทัโดยมี
ราคาขายตามสญัญาเป็นจ านวนเงิน 700 ลา้นบาท  

  ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั ได้รับช 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 หุ้นภายในเดือนมิถุนายน 
2563 ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือดงักล่าวแสดงเป็น “ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนใน
บริษทัย่อย” ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ในระหว่างงวดปัจจุบันบริษทัย่อยได้รับช าระเงิน                 
ค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือครบถว้นและโอนหุ้นให้กบัผูซ้ื้อแลว้ 

 (4)  การลงทุนเพ่ิมใน Standard International Holdings, LLC และการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน 

  เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษทัย่อย) ได้ท าสัญญาซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมเติมจาก                 
ผู ้ถือหุ้นเดิม ใน Standard International Holdings, LLC (บริษัทร่วม) โดยมูลค่าการลงทุนทั้ งหมด                    
คิดเป็นเงินประมาณ 40.46 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,251 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 22 ของหุ้นทั้ งหมด ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือว ันท่ี                                  
14 สิงหาคม 2562 

  การซ้ือหุ้นสามญัในสญัญาดงักล่าวท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 38 เป็น
ร้อยละ 60 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้ งหมด  และกลุ่มบริษทัได้รับสิทธิแต่งตั้ งกรรมการและ/หรือ
ผูบ้ริหารส าคัญในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมเติมอีกจ านวน 1 ท่าน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแลว้ว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวมีผลท าให้บริษทัฯ (ผ่าน Sansiri (US), Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย) มีอ านาจควบคุมใน Standard 
International Holdings, LLC  และบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจึงเปล่ียนสถานะเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย 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) 

ตน้ทุนซ้ือธุรกจิท่ีสูงกว่าประมาณการส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยรอจดัสรร ณ วนัท่ีซ้ือ 

 
2,048,711 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20,791 
ตน้ทุนซ้ือธุรกจิท่ีสูงกว่าประมาณการส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยรอจดัสรร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 2,069,502 

  ในปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างด าเนินการเพ่ือจดัให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ี
ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกจิการ เพ่ือปันส่วนต้นทุนการซ้ือธุรกจิให้แกร่ายการดังกล่าว ซ่ึง
บริษทัฯจะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกจิการตามท่ีก  าหนดไว ้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรวมธุรกจิ โดยในระหว่าง
ช่วงเวลาในการว ัดมูลค่าน้ี หากบริษัทย่อยได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเก ีย่วข้องกบัข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ บริษทัย่อยจะท าการปรับปรุงประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้เพ่ือ
สะทอ้นขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก ีย่วข้องกบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ ณ วนัซ้ือกจิการ โดย 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยบนัทึกผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทั
ย่อยกบัประมาณการส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ ว ันซ้ือกจิการจ านวน
ประมาณ 2,070 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 2,018 ลา้นบาท) ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมของ
บริษทัฯภายใต้หัวข้อ “ต้นทุนซ้ือธุรกจิท่ีสูงกว่าประมาณการส่วนไดเ้สียในมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยรอจดัสรร” 
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12. เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินลง ทุนในการ ร่วมค้า ซ่ึ ง เ ป็น เ งินลง ทุนในกิจการ ท่ีบริษัทฯและบ ริษัท อ่ืนควบ คุมร่วมกนั                              
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

  มูลคา่ตามบญัชีตามวิธี 
สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

30  
มิถนุายน 

31       
ธนัวาคม 

30 
มิถนุายน 

31       
ธนัวาคม 

30 
มิถนุายน 

31       
ธนัวาคม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทัฯและบริษทั ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ควบคมุร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ     พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 19,269 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 33,609 38,921 
  โฮลด้ิง ทรี จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 8,854 -(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 50 400,000 50,000 229,229 -(1) 
  โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 33,001 34,116 
  โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 15,511 15,615 
  โฮลด้ิง เอท จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 33,156 31,446 
  โฮลด้ิง ไนน์ จ ากดั        
บริษทั นูโว ไลน์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 76,882 76,882 -(1) -(1) 
  เอเจนซ่ี จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) 16,257 
 โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 187,901 62,475 
  โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ              
โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 55,951 55,951 64,914 38,153 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 108,408 99,878 
 โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - -(1) 
 โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั        
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

  มูลคา่ตามบญัชีตามวิธี 
สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

30  
มิถนุายน 

31       
ธนัวาคม 

30 
มิถนุายน 

31       
ธนัวาคม 

30 
มิถนุายน 

31       
ธนัวาคม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

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 35,462 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          
โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั              

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - 21,772 

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 1,703 12,799 
 โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                      
โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 5,807 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 50,598 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) 
รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ   1,289,833 1,114,833 827,422 560,691 

(1) เงินลงทุนภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงอยูภ่ายใต ้“ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้” 
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 เงินลงทุนในการร่วมค้าภายใต้วิธีส่วนได้เสียซ่ึงอยู่ภายใต้ “ส ารองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้” มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ากดั 197,870 189,530 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั - 389,910 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั 54,916 51,899 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ากดั - 55,914 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ ากดั 84,466 63,985 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ ากดั 26,897 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั - 42,234 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 113,361 110,485 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั 44,758 32,246 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั 39,258 21,827 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ ากดั  6,197 - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั  138,275 125,257 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั  80,724 3,124 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั  80,610 77,058 
รวม 867,332 1,163,469 

บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ิธีส่วนได้เสียส่วนท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกดิจากการตดัก  าไร
จากรายการระหว่างกนัตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมคา้ภายใตห้ัวขอ้ "ส ารองรายการภายใต้
วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า" ในงบแสดงฐานะการเงินรวมมูลค่าเงินลงทุนท่ีติดลบเกดิจาก
การตัดรายการก  าไรจากรายการระหว่างกจิการท่ีเก ีย่วข้องกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน             
การร่วมคา้แต่ละราย 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนเงินลงทุน 
ราคาทุน/มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน  
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทัฯและบริษทั ยู ซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกัน      
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 50 400,000 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 นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ ากัด 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 
รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ    1,289,833 1,114,833 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน      
 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ากัด    (170,000) - 
 บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั    (35,000) - 
รวมค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน    (205,000) - 
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ - สุทธิ    1,084,833 1,114,833 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯบันทึกขาดทุนจาการลดลงของมูลค่า               
เงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นจ านวน 205 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 
 

 

40 

 (1) การลงทุนเพ่ิมในการร่วมคา้และเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญาซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม (ผูค้วบคุมร่วม)
ทั้งหมดในการร่วมคา้ 3 แห่ง ไดแ้ก ่บริษทั บีทีเอส แสนสิริโฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั บริษทั บีทีเอส แสนสิริ
โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั และบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั (“การร่วมคา้”) ท าให้
สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมคา้ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 โดยคิด
เป็นมูลค่าการลงทุนเพ่ิมเติมทั้ งหมด 167 ลา้นบาท ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ                 
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563  

 บริษทัฯไดจ่้ายช าระและไดรั้บโอนหุ้นท่ีซ้ือแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท าให้บริษทัฯมีอ านาจควบคุม
กจิการร่วมคา้ดงักล่าว  จึงเปล่ียนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามรายละเอียด
ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11  

(2) การขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดข้ายหุ้นสามญัของการร่วมคา้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญาขายหุ้นทั้ งหมดของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง                  
เอททีน จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมค้าท่ีบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 จ านวนทั้ งส้ิน 250,000 หุ้นในราคาซ้ือขาย
รวม 41 ลา้นบาท ให้กบับริษทัท่ีไม่เก ีย่วข้องกนัแห่งหน่ึง บริษทัฯไดร้ับช าระและโอนหุ้นให้แกบ่ริษทัท่ี
ไม่เก ีย่วขอ้งกนัแลว้ในวนัเดียวกนั  

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญาขายหุ้นทั้ งหมดของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง                
ฟิฟทีน จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ท่ีบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 จ านวนทั้งส้ิน 500,000 หุ้น ในราคาซ้ือขาย
รวม 1 ลา้นบาท ให้กบับริษทั ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) หรือผูค้วบคุมร่วม บริษทัฯไดร้ับช าระและได้โอน
หุ้นให้แกผู่ค้วบคุมร่วมทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
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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) 

(3)  การเพ่ิมทุนของการร่วมคา้ 

 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ากดั              
มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 700 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท เป็น                   
800 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระ             
ค่าหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวเต็มจ านวน บริษทัฯได้จ่ายค่าหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัดังกล่าวแลว้ตามสัดส่วน              
การถือหุ้นเดิม เป็นจ านวนรวม 350 ลา้นบาท บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 
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12.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน  
 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 (4) 30,642 - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ากดั (4,038) (3,257) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ากดั (2,702) (1,931) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั 230,332 89,747 - - - 100,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั (1,472) (1,573) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ากดั (39,660) 28,181 - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั (938) 12,036 - - - 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั (43) (489) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ จ ากดั (24) 19,906 - - - 20,000 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ ากดั (7,829) (8,181) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั (42,050) (5,204) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 102,651 (944) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั (19,310) (2,778) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 35,739 (1,298) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั - (10,106) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 4,504 (2,695) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั (1,373) (1,497) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั - (556) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั (6,249) (2,241) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั           - (4,257) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั (8,539) (9,004) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั (4,740) (1,567) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากดั (2,127) (728) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั            - (40) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั          - (2,532) - - - - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ ากดั (3,129) (2,985) - - - - 
บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคมุร่วมกนั       
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั (9,191) (600) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั (1,178) (1,307) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั (53,619) (411) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั (1,724) (2,143) - - - - 
รวม 163,287 112,188 - - - 145,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน  

 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 (136) 31,009 - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ากดั (8,341) (5,194) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ากดั (5,312) (3,984) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั 401,248 87,187 - - - 100,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั (3,017) (3,114) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ากดั (55,917) 31,688 - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั (1,115) (2,681) - - - 95,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั (104) 35,416 - - - 65,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ จ ากดั 1,710 (4,848) - - - 120,000 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ ากดั (16,988) (16,912) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั (30,993) (8,101) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 177,156 (2,411) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั (19,782) (3,513) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 42,012 (3,099) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั (2,336) (10,198) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 5,886 (9,144) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั (2,782) (2,995) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ากดั - (1,129) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั (12,509) (5,144) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั (3,986) (7,807) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั (17,431) (17,676) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั (6,699) (5,779) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากดั (4,317) (1,959) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั            (7,614) (1,906) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั             (2,764) (5,029) - - - - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ ากดั (6,354) (6,071) - - - - 
บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคมุร่วมกนั       
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั (30,143) (480) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั (1,880) (3,946) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั (65,381) (1,961) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั (3,553) (3,322) - - - - 
รวม 318,558 46,897 - - - 380,000 
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13. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

13.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 

  จดัตั้ งข้ึน งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ใน

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

คา่เผ่ือดอ้ยคา่ 
มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ 
   30 

มิถุนายน 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 
   (ร้อยละ)  (ร้อยละ)          

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

ห้องพักใน
โรงแรมผา่น
แอปพลิเคชั่น 

สหรัฐ 
อเมริกา 

64 64 264,113 225,796 184,088 198,134 - - 184,088 198,134 

             
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     274,113 235,796 193,128 207,174 (7,840) (7,840) 185,288 199,334 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2563 2562 2563 2562 
ถือหุ้นผา่น Sansiri (US) Inc.     
Standard International, LLC (“The Standard”) - (72.81) - - 
One Night, LLC (4.23) - - - 
ถือหุ้นผา่นบริษทั สิริเวนเจอร์ส จ  ากดั     
บริษทั ออนเนียนแชค จ  ากดั  - - - - 
รวม (4.23) (72.81) - - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2563 2562 2563 2562 
ถือหุ้นผา่น Sansiri (US) Inc.     
Standard International, LLC (“The Standard”) - (127.26) - - 
One Night, LLC (19.32) - - - 
ถือหุ้นผา่นบริษทั สิริเวนเจอร์ส จ  ากดั     
บริษทั ออนเนียนแชค จ  ากดั  - - - - 
รวม (19.32) (127.26) - - 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดว ันท่ี  30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บ ริษัทย่อยไม่มี                                
เงินปันผลรับท่ีไดร้ับจากบริษทัร่วม 

14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
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 
ซ้ือระหว่างงวด 19.26 18.69 
เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13.57 - 
โอนออกไปตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (10.57) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (31.87) (15.11) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 30 มถุินำยน 2563 548.00 340.84 
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15. ที่ดนิรอกำรพัฒนำ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
ท่ีดินรอการพฒันา 17,706.22 18,131.19 15,139.36 15,548.96 
หัก: ค่าเผ่ือการลดมูลค่าโครงการ (134.30) (186.79) - - 
สุทธิ 17,571.92 17,944.40 15,139.36 15,548.96 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ท่ีดินรอการพฒันาของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม
บญัชี 13,141 ลา้นบาท และ 13,560 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร               
(งบการเงินเฉพาะกจิการ: 11,882 ลา้นบาท และ 12,301 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

16.     ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 838.10 572.07 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย (8.03) (3.36) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (149.71) (105.11) 
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นตน้ทุน 5.44 - 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ี่บนัทึกเป็นตน้ทุน 4.68 - 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า 1.21 1.21 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (1.08) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563 3,339.27 2,228.18 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีจ านวน 1,836 ลา้นบาท และ 873 ลา้นบาท ตามล าดับ ได้น าไปจดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนั                
เงินกูย้มืจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 1,610 ลา้นบาท และ 644 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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17. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (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 48.82 33.98 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (89.82) (75.34) 
ค่าเส่ือมราคาที่บนัทกึเป็นตน้ทุนของทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ (4.68) - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 3.07 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2563 1,873.17 1,454.14 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชี จ านวน 42 ลา้นบาท และ 29 ลา้นบาท ตามล าดับ ไปจดจ านองเพ่ือเป็นหลักประกนัเงินกูย้ืมจาก
ธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 42 ลา้นบาทและ 29 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,757.41 335.89 
ซ้ือระหว่างงวด 95.37 32.56 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (131.60) (64.09) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 35.61 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 30 มถุินำยน 2563 1,756.79 304.36 
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19. เงนิกู้ ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร/ตัว๋แลกเงนิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม /                                       
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร   
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2,740.00 5,513.89 

ตัว๋แลกเงิน   
ราคาตามมูลค่า 600.00 1,390.00 
หัก: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (2.17) (6.65) 

ตัว๋แลกเงินสุทธิ 597.83 1,383.35 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.20 ถึง 3.25 ต่อปี                  
(31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 2.47 ถึง 3.90 ต่อปี) และค ้ าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการของ
บริษทัฯ ตั๋วแลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.30 ถึง 2.35 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 2.30 ถึง 2.50                    
ต่อปี) 

20. เงนิกู้ ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 22,002.87 19,705.12 14,155.39 13,259.18 
หัก: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง     
 ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,916.82) (3,912.04) (2,618.19) (2,613.48) 
สุทธิ 16,086.05 15,793.08 11,537.20 10,645.70 

 เงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ถึง  MLR ลบร้อยละ 3.15 ต่อปี 
อตัรา BIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละ 1.60 ต่อปี และอตัรา LIBOR บวกร้อยละ 3.50 ต่อปีโดยมีก  าหนดช าระ
คืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและเป็นรายไตรมาส 
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 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทั
ไดจ้ดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารขา้งตน้ 

ทั้งน้ี สญัญาเงินกูย้มืส่วนใหญ่ไดร้ะบุข้อปฏิบติัและข้อจ ากดับางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลการเพ่ิมทุน
และลดทุนเรือนหุ้น การค ้ าประกนัหน้ีสิน การเปล่ียนแปลงกรรมการ และการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน
บางประการ เป็นตน้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 19,705.12 13,259.18 
กูเ้พ่ิม 5,422.42 4,261.52 
จ่ายคืนเงินกู ้ (4,362.30) (3,365.31) 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 1,242.45 - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (4.82) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินำยน 2563 22,002.87 14,155.39 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์
ในประเทศในวงเงินประมาณ 3,576.50 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดังกล่าวคิดดอกเบ้ียใน MLR ลบร้อยละ 1.5 ถึง 
MLR ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี และมีก  าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอนและต้องจ่ายช าระคืนเงินต้นทั้ งหมดภายในปี 2568 เงินกูย้ืมดังกล่าวมีหลักประกนัคือท่ีดินและ                         
ส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

21. หนีสิ้นจำกสัญญำจะซ้ือจะขำยทรัพย์สินที่มสิีทธิซ้ือคืนและขำยคืน 

 หน้ีสินจากสญัญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืนดงักล่าว เป็นหน้ีสินท่ีเกดิจากเงินท่ีรับมา
จากลูกค้า (ผูจ้ะซ้ือ) หลายรายจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดหลายสัญญากบับริษทัฯ ซ่ึงในบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดดังกล่าว คู่สัญญาได้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมก  าหนดวันโอน
กรรมสิทธ์ิใหม่ โดยขยายก  าหนดระยะเวลาโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดออกไปอีก 3 - 5 ปีนบัจากวนัท่ีท าสัญญา 
(ก  าหนดโอนใหม่) โดยบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทัฯจะเป็นผูจ้ดัหาผูเ้ช่าและน าส่งค่ าเช่าให้ลูกคา้ตลอด
ระยะเวลาของสญัญา 
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 นอกจากน้ีสัญญาดังกล่าวยงัได้ก  าหนดเง่ือนไขว่า บริษทัฯ มีสิทธิซ้ือคืนสิทธิของผูจ้ะซ้ือห้องชุดภายใน
ระหว่างกอ่นก  าหนดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูจ้ะซ้ือ ตามราคาซ้ือคืนท่ีระบุไวใ้นสญัญาบวกส่วน
เพ่ิมหักดว้ยรายไดค่้าเช่าตามจริงของห้องชุดดงักล่าวท่ีผูจ้ะซ้ือไดรั้บ และเม่ือครบก  าหนดในสญัญา ผูจ้ะซ้ือมี
สิทธิขายคืนสิทธิของลูกค้าในห้องชุด ตามราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงค านวณจากราคาขายบวกส่วนเพ่ิม
ตลอดระยะเวลาของการขยายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดหักด้วยรายไดค่้าเช่าตามจริงท่ีลูกคา้
ได้รับ อย่างไรกต็ามผู้จะซ้ือสามารถขอรับโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดกอ่นวนัครบก  าหนดการใช้สิทธิ                    
ขายคืนได ้ 

 ซ่ึงในการด าเนินการจัดหาผูจ้ะซ้ือเพ่ือท าสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดดงักล่าว บริษทัฯ ได้ท าสัญญาแต่งตั้ง
บริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการ เงินในการขายทรัพย์สินและจัดหาแหล่งเงินทุน โดย
ให้บริการเสนอขายและจดัหาผูซ้ื้อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราคงท่ีของ
ราคาทรัพยสิ์นท่ีขายได ้

22. ตัว๋เงนิจ่ำยระยะยำวค่ำที่ดนิ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
  2563 2562 2563 2562 
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - ราคาตามมูลค่า 4,744.12 4,744.12 2,849.24 2,849.24 
หัก: ตน้ทุนทางการเงินรอตดัจ่าย (109.13) - (49.54) - 
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - สุทธิ 4,634.99 4,744.12 2,799.70 2,849.24 
หัก: ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - ครบก  าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี (2,465.97) 
 

(1,328.56) (2,465.97) 
 

(1,328.56) 
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - สุทธิจากส่วนท่ี

ครบก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,169.02 
 

3,415.56 333.73 
 

1,520.68 

 ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดินเป็นตัว๋เงินท่ีกลุ่มบริษทัออกให้แกผู่ข้ายท่ีดินหลายราย โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
ตัว๋เงินดงักล่าวค ้ าประกนัโดยอาวลัจากธนาคารแห่งหน่ึง  
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23. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ล้านบาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู้ อตัราดอกเบ้ีย อายุ ครบก าหนด 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี 2 มิถุนายน 2563 - 2,000.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 ร้อยละ 3.40 ต่อปี 3 ปี 27 เมษายน 2563 - 2,000.00 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2560 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี 30 พฤษภาคม 2563 - 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    30,336.90 31,336.90 
หกั: ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (62.10) (72.22) 

หุน้กู้ - สุทธิ    30,274.80 31,264.68 
หกั: หุน้กูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    - (4,997.80) 

หุน้กูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี   30,274.80 26,266.88 

 ทั้ งน้ี ภายใต้ข้อก  าหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯต้องปฏิบัติตามข้อก  าหนดและหน้าท่ีบาง
ประการซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวม
ไม่เกนิ 2.5:1 ตลอดอายขุองหุ้นกู ้ทั้งน้ี หน้ีสินให้หมายถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่านั้น 
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24. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,476.25 - 1,824.48 - 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (710.35) - (404.17) - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 3.03 - - - 
รวม 1,768.93 - 1,420.31 - 
หัก: ส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี (161.16) - (122.32) - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,607.77 - 1,297.99 - 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในอนาคตท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี 

 
 
 
 
 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ  านวนเงินขั้นต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้ งส้ินตาม
สัญญาเช่า 231.82 851.21 1,397.43 2,480.46 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับัญชี (70.66) (301.16) (339.71) (711.53) 
มูลค่าปัจจุบันของจ  านวนเงินขั้นต  ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้ งส้ินตามสัญญาเช่า 161.16 550.05 1,057.72 1,768.93 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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25. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                           
30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน                
เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 314.22 214.67 
เพ่ิมระหว่างงวด 20.85 12.73 
จ่ายระหว่างงวด (7.17) (7.17) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินำยน 2563 327.90 220.23 

 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน 2563 
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ  านวนเงินขั้นต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้ งส้ินตาม
สัญญาเช่า 185.93 663.60 974.95 1,824.48 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับัญชี (63.61) (203.72) (136.84) (404.17) 
มูลค่าปัจจุบันของจ  านวนเงินขั้นต  ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้ งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 122.32 459.88 838.11 1,420.31 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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26. ประมำณกำรหนีสิ้น 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีประมาณการหน้ีสินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 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 - 92.77 92.77 - 77.15 77.15 
จ่ายระหว่างงวด (0.59) (91.69) (92.28) (0.59) (57.80) (58.39) 
โอนกลบั - (0.81) (0.81) - - - 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 1.15 156.32 157.47 1.15 127.61 128.76 

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 2.81 0.82 - 3.63 2.81 0.33 - 3.14 
จ่ายระหวา่งงวด (12.97) (0.09) - (13.06) (3.63) (0.09) - (3.72) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 264.20 8.91 0.81 273.92 238.75 2.43 0.81 241.99 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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27. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มลีักษณะคล้ำยทุน  

 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูด้้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนคร้ังท่ี 1/2563 (“หุ้นกู”้) เป็น
จ านวนเงิน 3,000 ลา้นบาท หุ้นกูด้ังกล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ มีผูแ้ทน                 
ผูถื้อหุ้นกูแ้ละช าระคืนเงินต้นเพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกบริษทัฯหรือเม่ือบริษทัฯใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก้ ่อน
ก  าหนดตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดไวใ้นข้อก  าหนดสิทธิ โดยเสนอขายแกผู่ล้งทุนสถาบันและผูล้งทุนรายย่อย
ทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูสุ้ทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 25.68 ลา้นบาท แสดงหักจากเงินท่ีได้รับจาก
การออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นส่วนของผู้ถือหุ้น การออกและเสนอขายหุ้นกูด้ังกล่าว เป็นส่วนหน่ึงของ
วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู ไ้ด้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี                   
29 เมษายน 2562 

        หุ้นกูมี้อตัราดอกเบ้ียดงัน้ี  

ปีท่ี อตัราดอกเบ้ีย 
1 - 5  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 8.5 ต่อปี 
6 - 25 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 5 ปี + ร้อยละ 8.01 ต่อปี 
25 - 50 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 5 ปี + ร้อยละ 8.76 ต่อปี 

50 เป็นตน้ไป อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 5 ปี + ร้อยละ 9.76 ต่อปี 

 ดอกเบ้ียมีก  าหนดช าระทุกสามเดือน ทั้งน้ีบริษทัฯมีสิทธิเล่ือนการช าระดอกเบ้ียพร้อมกบัสะสมดอกเบ้ียค้าง
ช าระไปช าระในวนัใดๆกไ็ดโ้ดยไม่จ ากดัระยะเวลาและจ านวนคร้ังตามดุลยพินิจของบริษทัฯแต่เพียงผู ้เดียว  
และผูถื้อหุ้นกูจ้ะไม่มีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียหรืออ่ืนใดบนดอกเบ้ียคา้งช าระสะสมดงักล่าว ซ่ึงหากบริษทัฯเล่ือน
การช าระดอกเบ้ีย บริษทัฯจะตอ้งไม่กระท าการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล  

(ข) ช าระดอกเบ้ียหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใดๆ แกผู่ถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่า
เทียมกบัหุ้นกูห้รือดอ้ยกว่าหุ้นกู ้ และ  

(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบั
หุ้นกูห้รือดอ้ยกว่าหุ้นกูโ้ดยมีค่าตอบแทน  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดอกเบ้ียค้างจ่ายสะสมนับจากวนัท่ีออกหุ้นกูเ้ป็นจ านวนเงิน 3.49 ลา้นบาท                   
(31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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28. หุ้นทุนซ้ือคืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 หุ้นทุนซ้ือคืน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
จ านวนหุ้น ทุนซ้ือคืน 

 
ราคาเฉล่ียต่อหุ้น 

 (หุ้น) (บาท) (บาท) 
หุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 720,000,000 935,010,301 1.30 
จ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนระหว่างงวด  (720,000,000) (628,150,589) 1.15 

ผลต่างระหว่างมูลค่าขายรวมของหุ้นทุนซ้ือ
คืนและมูลค่าซ้ือรวมของหุ้นทุนซ้ือคืน  - 306,859,712 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดก้นัก  าไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ารองเท่ากบัจ านวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืน
จนกว่าจะมีการจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนได้หมดหรือลดทุนท่ีช าระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายไม่
หมดแลว้แต่กรณีนั้นเป็นจ านวน 935 ลา้นบาท โดยรายการส ารองดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงินภายใตห้ัวขอ้ “ก  าไรสะสมจดัสรรแลว้ - อ่ืนๆ”  

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน
จ านวน 720 ลา้นหุ้นคิดเป็นมูลค่าซ้ือรวม 935 ลา้นบาท โดยการเสนอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในระหว่างวนัท่ี 4 มิถุนายนถึงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 และก  าหนดเง่ือนไขว่าราคาเสนอขายหุ้นท่ีซ้ือคืน
จะตอ้งไม่นอ้ยกว่าราคาปิดของหุ้นของบริษทัฯเฉล่ีย 5 วนัท าการซ้ือขายล่าสุดหักดว้ยจ านวนร้อยละ 15 ของ
ราคาปิดเฉล่ียดงักล่าว  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งหมดจ านวน 720 ลา้นหุ้นคิดเป็นมูลค่าขายรวม 
628 ลา้นบาท โดยบนัทึกผลต่างระหว่างมูลค่าขายรวมของหุ้นทุนซ้ือคืนและมูลค่าซ้ือรวมของหุ้นทุนซ้ือคืน
จ านวน 307 ลา้นบาทใน “ก  าไรสะสมยงัไม่จดัสรร” และไดโ้อนกลบัส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 935 ลา้น
บาท จาก “ก  าไรสะสมจดัสรรแลว้ - อ่ืนๆ” ไปยงั “ก  าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร” 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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29. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ/ก ำไรต่อหุ้น 

29.1 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 30 มิถุนายน 2563 

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

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯบันทึกค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ  ESOP#7 
เป็นจ านวน 1.48 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก ีย่วกบัพนักงานพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ยจ านวนเดียวกนั 

29.2 ก ำไรต่อหุ้น 

ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการน าก  าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก  าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกูด้้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนและหารดว้ยจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่างงวด โดยไม่รวมหุ้นสามญัซ้ือคืนตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 28 

 ก  าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการน าก  าไรส าหรับงวดท่ี เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม                      
ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกูด้้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนและหารดว้ย
ผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่างงวด กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั 
โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 

ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 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 258,160 285,233     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุน้กู้             

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,794) -     

 ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 255,366 285,233 14,287,523 14,202,550 0.018 0.020 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
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 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 าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 82,129 606,230     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุน้กู้             

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,794) -     

 ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 79,335 606,230 14,287,523 14,202,550 0.006 0.042 
 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 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 320,052 690,003     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุน้กู้             

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,794) -     

 ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ 317,258 690,003 14,215,129 14,282,694 0.022 0.048 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 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 (165,872) 1,520,357 
    

 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุน้กู้             
ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,794) -     

 ก าไร (ขาดทุน) ท่ีใช้ในการค านวณ           
ก าไรต่อหุน้ (168,666) 1,520,357 14,215,129 14,282,694 (0.012) 0.106 
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ไม่มีการแสดงก  าไรต่อหุ้นปรับลดจากผลกระทบของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP#7 ในงบการเงินส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิรวมกบัมูลค่ายติุธรรมต่อหน่วย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

30. รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

 กำรจ ำแนกรำยได้  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 

รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ     
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย  ์ 10,338,209 2,525,143 7,750,042 2,097,177 
รายไดค่้าบริการธุรกจิ 744,401 1,361,577 893,853 2,104,493 
รายไดค่้าบริหารโรงแรม 19,157 - - - 
รายไดจ้ากการขายวสัดุกอ่สร้าง 10,477 4,409 31,852 42,191 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 494 52,566 111 7,367 

รวมรำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 11,112,738 3,943,695 8,675,858 4,251,228 
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 24,833 22,432 16,482 8,836 
รายไดอ่ื้น     
ดอกเบ้ียรับ 79,687 114,395 147,086 186,801 
เงินปันผลรับ - 73 - 145,073 
อ่ืนๆ 88,256 204,780 48,670 178,168 

รวมรำยได้ 11,305,514 4,285,375 8,888,096 4,770,106 

     
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 10,349,139 2,548,169 7,782,005 2,146,735 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 763,599 1,395,526 893,853 2,104,493 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 11,112,738 3,943,695 8,675,858 4,251,228 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 2563 2562 

รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ     
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย  ์ 15,721,207 7,417,714 11,948,263 6,095,658 
รายไดค่้าบริการธุรกจิ 1,450,288 2,679,142 1,763,747 4,123,067 
รายไดค่้าบริหารโรงแรม 77,385 - - - 
รายไดจ้ากการขายวสัดุกอ่สร้าง 18,935 4,687 53,926 49,712 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 75,874 130,076 8,131 17,657 

รวมรำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 17,343,689 10,231,619 13,774,067 10,286,094 
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 46,290 44,589 29,991 17,487 
รายไดอ่ื้น     
ก  าไรจากการขายท่ีดิน - 3,495 - 3,495 
ก  าไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 73,514 - - - 
ดอกเบ้ียรับ 176,287 217,128 311,255 367,142 
เงินปันผลรับ - 73 - 380,073 
อ่ืนๆ 289,230 426,531 184,187 369,587 

รวมรำยได้ 17,929,010 10,923,435 14,299,500 11,423,878 

     
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 15,760,576 7,465,069 12,010,320 6,163,027 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,583,113 2,766,550 1,763,747 4,123,067 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 17,343,689 10,231,619 13,774,067 10,286,094 
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31. รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนและต้นทุนบริกำรอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562 3256  2256  
รายไดค่้าบริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกจิการโรงแรม 0.45 18.62 0.11 7.37 
รายไดจ้ากกจิการโรงเรียน 0.04 33.95 - - 
รวม 0.49 52.57 0.11 7.37 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกจิการโรงแรม 16.45 22.16 6.82 8.59 
ตน้ทุนบริการกจิการโรงเรียน 43.70 56.74 - - 
รวม 60.15 78.90 6.82 8.59 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 3256  2256  
รายไดค่้าบริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกจิการโรงแรม 20.43 42.67 8.13 17.66 
รายไดจ้ากกจิการโรงเรียน 55.44 87.41 - - 
รวม 75.87 130.08 8.13 17.66 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกจิการโรงแรม 39.65 47.08 15.18 17.94 
ตน้ทุนบริการกจิการโรงเรียน 97.69 114.54 - - 
รวม 137.34 161.62 15.18 17.94 
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32. ภำษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก  าไรกอ่นภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณด้วยอตัราภาษีเฉล่ีย            
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562  2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 128,146 210,991 63,812 167,111 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกดิผล
แตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกตา่งชัว่คราว 173,109 (193,960) (21,518) (45,526) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 301,255 17,031 42,294 121,585 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 2562  2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 161,261 423,326 63,812 366,353 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกดิผล
แตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกตา่งชัว่คราว 179,610 (273,569) (83,863) (67,560) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 340,871 149,757 (20,051) 298,793 

33.  เงนิปันผล 
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 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมตัิโดย 

เงินปันผล                 
ประกาศจ่าย 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผล 
ต่อหุ้น 
(บาท) วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 848.38 0.06 12 พฤษภาคม 2563 

 จากก  าไรสุทธิของปี 2562  เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563(1)    
เงินปันผลจากก  าไรสุทธิ ท่ีประชุมสามญัประจ  าปีผูถื้อหุ้น  1,149.012)           0.08 14 พฤษภาคม 2562 
 ของปี 2561  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562(2)    

 (1)  เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดสุดทา้ยจากผลการด าเนินในปี 2562 ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีเป็นไปตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติ
ใหเ้ล่ือนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีก าหนดไวใ้นวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ออกไปอนัเน่ืองจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 และเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัจากการเล่ือนประชุมดงักลา่ว โดยอาศยัมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ท่ีใหอ้  านาจคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีมีมติ
รับทราบการจ่ายปันผลดงักลา่วแลว้  

 ทั้ งน้ีบริษทัฯมีการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2562 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท และเน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท ซ่ึงไดจ้่ายเงินปันผลไปแลว้
เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 บริษทัฯจึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท จากจ านวนหุน้ 14,139.7 ลา้นหุน้ (หกัหุน้ทุนซ้ือคืนจ านวน 
720.0 ลา้นหุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิไดร้ับเงินปันผล) 

 (2) ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 อนุมติัการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2561 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.12 
บาท และเน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นเงินสดใน
อตัราหุน้ละ 0.04 บาท ซ่ึงไดจ้่ายเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 บริษทัฯจึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท จากจ านวน
หุน้ 14,362.7 ลา้นหุน้ (หกัหุน้ทุนซ้ือคืนจ านวน 500.0 ลา้นหุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิไดร้ับเงินปันผล) 

34.  ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึน้ 

34.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก ีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาต่าง ๆ เก ีย่วกบัการพฒันาโครงการ สญัญาจา้งตกแต่ง สญัญาจา้ง
บริการให้ค าปรึกษาและสญัญาจา้งพฒันาและติดตั้งระบบเป็นจ านวนเงินประมาณ 12,627 ลา้นบาท 
และ 14,939 ลา้นบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 6,714 ลา้นบาท และ 7,489 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

ข) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 5,880 ลา้นบาท และ 
10,132 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 4,823 ลา้นบาท และ 8,945 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

34.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 
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ก) กลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าท่ีมี
อายุสัญญา 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า
และสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได้ (31 ธันวาคม 2562: จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทั ต้องจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได)้ มีดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม    
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม    
2562 

จ่ายช าระ:     
ภายใน 1 ปี 8 109 8 77 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี - 156 - 37 
มากกว่า 5 ปี - 39 - - 
รวม 8 304 8 114 

ข) ณ ว ันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ  31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก ีย่วกบัค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของโครงการเป็นจ านวนประมาณ 203 ล้านบาท และ 138 ล้านบาท ตามล าดับ                     
(งบการเงินเฉพาะกจิการ: 164 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวม
จ านวนประมาณ 90 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีถือภาระจ ายอมดงักล่าวไดร้วมเป็นต้นทุนโครงการแลว้  

ง) สญัญาเช่าระยะยาวท่ีมีสาระส าคญัไดแ้ก ่

• บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบริเวณซอยริมคลอง 
พระโขนง เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่แห่งใหม่ในนาม SIRI CAMPUS โดยสญัญามีก  าหนด
ระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2574 มีมูลค่าการเช่ารวม 
1,793 ลา้นบาท แบ่งช าระเป็นรายเดือน เดือนละ 12.45 ลา้นบาทตลอดระยะเวลา 12 ปีตามท่ี
ระบุในสญัญา โดยภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 1,781 ลา้นบาท  
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• บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินบริเวณซอยสุขุมวิท  77 เพ่ือใชใ้นการปลูก
สร้างศูนยก์ารค้าชุมชนในนามฮาบิโตะ โดยสัญญามีก  าหนดระยะเวลา  30 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ี               
16 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2586 มีมูลค่าการเช่ารวม 42 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระ
เป็น 3 งวด งวดแรกเป็นจ านวนเงิน 21 ลา้นบาท ไดช้ าระ ไปแลว้ในเดือนสิงหาคม 2556 ส่วนท่ี
เหลืออีกสองงวดได้แบ่งช าระงวดละ 10.5 ลา้นบาท โดยงวดท่ีสองจะช าระเม่ือระยะเวลา                 
การเช่าครบ 10 ปี และงวดท่ีสามเม่ือระยะเวลาการเช่าครบ 20 ปี โดยภาระผูกพนั ณ วนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 21 ลา้นบาท  

• บริษทั ชนชยั จ ากดั ไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินกบัส านักงานพระคลงัขา้งท่ีเพ่ือใช้ในการปลูกสร้าง
อาคารชุดเพ่ือให้เช่าโครงการบ้านแสนสิริ โดยสัญญามีก  าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้ งแต่                      
1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่ารวม 118 ลา้นบาท ช าระคร้ังแรก
จ านวน 30 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือช าระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 30 ปีตามท่ีระบุในสัญญา
โดยภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 19 ลา้นบาท                  

• บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ ากดั ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยเ์พ่ือใช้ในการกอ่สร้างอาคารเพ่ือให้เช่า โดยสัญญามีก  าหนดระยะเวลา 30 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้าย
ช าระค่าเช่าทั้งจ านวนครบถว้นในเดือนกรกฎาคม 2547 

• เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ากดั ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินบริเวณซอย                
หัวหิน 65 เพ่ือใช้ในการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 
587 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระเป็นค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์เพ่ือการกอ่สร้างส่ิงปลูกสร้างใน
ท่ีดินจ านวน 120 ลา้นบาทซ่ึงไดช้ าระในวนัท าสัญญา และส่วนท่ีเหลือช าระเป็นค่าเช่าจ านวน                     
30 งวด โดยช าระล่วงหนา้เป็นรายปีตลอดระยะเวลาเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 6 สิงหาคม 2565 
ถึงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2595 ตามท่ีระบุในสัญญาโดยภาระผูกพัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562                   
มีจ านวน 467 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพันท่ีเก ีย่วข้องกบัสัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าว
ข้างต้นท่ีมีสาระส าคัญ เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ                   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ไวใ้นบญัชี
แลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 
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34.3 เลตเตอร์ออฟเครดติ 

          ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ได้ใช้เป็นจ านวนประมาณ 789 
ลา้นบาท และ 1.04 ลา้นยูโร (31 ธันวาคม 2562: 1,103 ลา้นบาท และ 1.43 ลา้นยูโร) (งบการเงินเฉพาะ
กจิการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563: 789 ลา้นบาท และ 1.43 ลา้นยโูร) เพ่ือใชใ้นการจ่ายช าระค่ากอ่สร้างกบั
ผูรั้บเหมากอ่สร้างโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ และใชใ้นการซ้ือเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ 

34.4 หนังสือค ำ้ประกันธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีหนงัสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัคงเหลืออยูจ่  านวน 
4,971 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 4,873 ลา้นบาท) ซ่ึงเก ีย่วเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกจิของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ าประกนัการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคค ้ าประกนั
การจัดท าสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดิน ค ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้า และอ่ืนๆ              
(งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563: 4,554 ลา้นบาท, 31 ธนัวาคม 2562: 4,463 ลา้นบาท) 

34.5 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีคดีความหลายคดีท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัการถูก
กล่าวหาว่าผิดสญัญาจะซ้ือจะขายและคดีละเมิด ซ่ึงถูกเรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินประมาณ 
1,569  ลา้นบาท และ 1,490 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 241 ลา้นบาท และ 154 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) คดีส่วนหน่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) ในปี 2560 บริษัทฯถูกฟ้องร้องจากเจ้าของท่ี ดินข้าง เคียงโครงการในข้อหาความผิดละ เ มิด              
เรียกค่าเสียหาย กรณีท่อเมนระบายน ้ าเสียในโครงการเศรษฐสิริ ประชาช่ืน แตก เป็นเหตุให้น ้ าเสีย
จากหมู่บา้นดงักล่าวไหลเขา้ไปในท่ีดินขา้งเคียง ท าให้ไดรั้บความเสียหายทั้งทรัพยสิ์นและธุรกจิอ่ืนๆ 
โดยขอให้บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายเป็นจ านวนเงินประมาณ 126 ลา้นบาท เน่ืองจากคดีน้ีเป็นคดีละเมิด
เรียกค่าเสียหาย ผูฟ้้องจึงมีภาระการพิสูจน์ว่าความเสียหายเกดิจากบริษทัฯจริง  รวมถึงพิสูจน์ความ
เสียหายว่าเกดิข้ึนจริงตามท่ีกล่าวอา้ง ถา้ผูฟ้้องไม่สามารถพิสูจน์ไดมี้โอกาสท่ีศาลอาจมีค าสัง่ยกฟ้อง 

ข) ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องให้เพิกถอนนิติกรรมการซ้ือขายท่ีดินและจดทะเบียนโอน
ท่ีดินคืนแกโ่จทก ์เน่ืองจากผูจ้ัดการมรดกขายท่ีดินให้แกบ่ริษทัย่อยโดยไม่มีอ านาจ  หากนิติกรรม
ดังกล่าวมิอาจเพิกถอนและโอนกรรมสิทธ์ิของท่ีดินคืนได้ ให้บริษทัย่อยร่วมกบัจ าเลยท่ีเก ีย่วข้อง
ชดใช้เงินให้แกโ่จทกเ์ป็นจ านวนเงิน 959 ลา้นบาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี                  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีดินพิพาทดังกล่าวมีมูลค่าท่ีดินรวมต้นทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) 
เป็นจ านวนเงิน 2,139 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยูร่ะหว่างสืบพยานโจทก ์ ทั้งน้ีท่ีปรึกษากฎหมาย
และฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงท่ีจะต้องถูกเพิกถอนนิติกรรมการซ้ือขายท่ี ดิน
ดงักล่าว และไม่ตอ้งช าระค่าเสียหายตามท่ีโจทกร์้องขอ 
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  นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2561 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ ไนน์ทีน จ ากดั (การร่วมคา้) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการ
เดอะไลน์ สาทร (โครงการฯ) ไดถู้กฟ้องร้องจากนิติบุคคลอาคารชุดขา้งเคียงขอให้เพิกถอนรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และขอให้การร่วมคา้ดงักล่าวด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียบริเวณรอบโครงการ โดยใช้หน่วยงานหรือองค์กรอิสระท่ีมีความเช่ียวชาญตามท่ีศาล
เห็นสมควร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 กจิการร่วมคา้ในฐานะผูถู้กฟ้องคดีล าดบัท่ี 3 ไดย้ืน่ค าให้การต่อ
ศาลปกครอง และเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองชั้ นต้นมีค าสั่งเก ีย่วกบัวิธีการชั่วคราวก ่อน                 
การพิพากษาคดีปกครองให้หยดุการด าเนินการกอ่สร้างโครงการฯ เป็นการชัว่คราว โดยเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2562 การร่วมคา้ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองชั้นต้น พร้อมเสนอค าร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดมี
ค าสั่งระงับค าสั่งดังกล่าว เพ่ือเป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองไว ้เป็นการชั่วคราวกอ่น                   
การวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โครงการดงักล่าวมีตน้ทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) เป็นจ านวนเงิน 1,761 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นตน้ทุนค่าท่ีดิน 793 ลา้นบาทและตน้ทุนการกอ่สร้างรวมดอกเบ้ียคิดเป็นจ านวน 968 ลา้น
บาท ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้เห็นว่าศาลปกครองจะไม่มีค าพิพากษาหรือสั่งให้
เพิกถอนความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และใบรับแจ้งให้กอ่สร้างอาคาร 
ดดัแปลง ร้ือถอนอาคารท่ีออกให้แกบ่ริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั และยกเลิกการกอ่สร้าง
โครงการเดอะไลน์ สาทร ตามท่ีโจทกร์้องขอ 

 กลุ่มบริษทัและการร่วมค้าอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ทนายความของกลุ่มบริษทัและฝ่ายบริหารเช่ือมั่นว่า                
กลุ่มบริษทัจะไม่ได้รับความเสียหายจากคดี กลุ่มบริษทัจึงยงัไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสินเพ่ิมเติมจาก
จ านวนท่ีไดบ้นัทึกไปแลว้ (หมายเหตุ 26) 

34.6 ภำระผูกพันจำกสัญญำเงนิลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาเงินลงทุนใน
บริษทัต่างประเทศท่ียงัไม่ช าระภายใตส้ัญญาจ านวน 3.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 4.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ตามล าดบั 

34.7 ภำระผูกพันอ่ืน 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก ีย่วกบัการบริจาคเงินให้แกอ่งค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Children's Fund: UNICEF) จ านวนไม่ต ่ากว่า  1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นเวลา 3 ปี ตั้ งแต่ปี 2557 ถึงปี 
2559 ทั้งน้ีเป็นไปตามบนัทึกความเขา้ใจระหว่างบริษทัฯและองค์การยนิูเซฟซ่ึงลงนามเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 
2557 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 3/2560 ได้พิจารณาอนุมติัการต่ออายุข้อตกลงดังกล่าว
ออกไปอีกหน่ึงคราว เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 อยา่งไรกต็าม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
คร้ังท่ี 15/2562 ได้พิจารณาอนุมติัการต่ออายุขอ้ตกลงดังกล่าวออกไปอีกหน่ึงคราว เป็นเวลา  1 ปี ตั้ งแต่ปี 
2562 ถึงปี 2563 
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35. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

  ข้อมูลรายได้และก  าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดว ันท่ี                      
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
  ธุรกิจบริหารอาคาร

บริหารงานโครงการ 
     

 ธุรกิจ และนายหน้าซ้ือขาย ธุรกิจบริหาร   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื่น  ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        
- โครงการบ้าน 6,276       
- โครงการคอนโดมิเนียม 4,062       
รวม 10,338       
รายไดจ้ากการขายวสัดุกอ่สร้าง 11       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเชา่ 25       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 10,374 744 19 1 11,138 - 11,138 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 39 486 - 11 536 (536) - 
ดอกเบ้ียรับ 149 5 - 1 155 (76) 79 
ตน้ทุนทางการเงิน (363) (2) (3) (5) (373) 70 (303) 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (97) (5) (33) (1) (136) - (136) 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ        
   มูลคา่ตน้ทุนโครงการพฒันา        
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 175 - - - 175 7 182 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ        
   มูลคา่ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 3 - - - 3 - 3 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่        
   เงินให้กูย้ืมแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (144) - - - (144) 77 (67) 
        
ก ำไรของส่วนงำน 878 690 (134) (53) 1,381 (213) 1,168 
รายไดอ้ื่น       88 
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้       163 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วม       (4) 
คา่ใชจ้่ายส่วนกลาง       (919) 
ก  าไรกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้       496 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (301) 
ก  าไรส าหรับงวด       195 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

    

 ธุรกิจ และนายหน้าซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอื่น  ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์       
- โครงการบ้าน 2,138      
- โครงการคอนโดมิเนียม 387      
รวม 2,525      
รายไดจ้ากการขายวสัดุกอ่สร้าง 5      
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเชา่ 22      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,552 1,361 53 3,966 - 3,966 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 54 1,097 10 1,161 (1,161) - 
ดอกเบ้ียรับ 191 4 3 198 (84) 114 
ตน้ทุนทางการเงิน (292) (1) (6) (299) 141 (158) 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (41) (5) - (46) - (46) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่       
   ตน้ทุนโครงการพฒันา       
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (5) - - (5) - (5) 
       
ก ำไรของส่วนงำน 424 1,577 (20) 1,981 (1,104) 877 
รายไดอ้ื่น      205 
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุน       
   ในการร่วมคา้      112 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน       
   บริษทัร่วม      (73) 
คา่ใชจ้่ายส่วนกลาง      (819) 

ก  าไรกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้      302 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (17) 

ก  าไรส าหรับงวด      285 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

     

 ธุรกิจ และนายหน้าซ้ือขาย ธุรกิจบริหาร   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื่น  ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        
- โครงการบ้าน 9,449       
- โครงการคอนโดมิเนียม 6,272       
รวม 15,721       
รายไดจ้ากการขายวสัดุกอ่สร้าง 19       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเชา่ 46       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 15,786 1,450 77 76 17,389 - 17,389 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 72 933 - 21 1,026 (1,026) - 
ดอกเบ้ียรับ 316 12 - 3 331 (155) 176 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (623) (4) (7) (10) (644) 139 (505) 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (185) (10) (65) (2) (262) - (262) 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ        
   มูลคา่ตน้ทุนโครงการพฒันา        
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 231 - - - 231 7 238 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ        
   มูลคา่ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 1 - - - 1 - 1 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่        
   เงินให้กูย้ืมแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (144) - - - (144) 77 (67) 
        
ก ำไรของส่วนงำน 1,283 1,258 (271) (49) 2,221 (713) 1,508 
รายไดอ้ื่น       363 
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้       319 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วม       (19) 
คา่ใชจ้่ายส่วนกลาง       (1,632) 

ก  าไรกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้       539 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (341) 

ก  าไรส าหรับงวด       198 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
  ธุรกิจบริหารอาคาร

บริหารงานโครงการ 
    

 ธุรกิจ และนายหน้าซ้ือขาย   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจอื่น  ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์       
- โครงการบ้าน 6,077      
- โครงการคอนโดมิเนียม 1,341      
รวม 7,418      
รายไดจ้ากการขายวสัดุกอ่สร้าง 5      
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเชา่ 44      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,467 2,679 130 10,276 - 10,276 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 69 2,133 21 2,223 (2,223) - 
ดอกเบ้ียรับ 375 7 5 387 (170) 217 
ตน้ทุนทางการเงิน (587) (1) (12) (600) 250 (350) 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (78) (9) (1) (88) - (88) 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ       
   มูลคา่ตน้ทุนโครงการพฒันา       
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 14 - - 14 - 14 
       
ก ำไรของส่วนงำน 1,107 2,891 (19) 3,979 (2,143) 1,836 
รายไดอ้ื่น      430 
ส่วนแบ่งก  าไรจากเงินลงทุน       
   ในการร่วมคา้      47 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน       
   บริษทัร่วม      (127) 
คา่ใชจ้่ายส่วนกลาง      (1,347) 
ก  าไรกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้      839 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (150) 
ก  าไรส าหรับงวด      689 

36. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

36.1   มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 กลุ่มบริษทัประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี ้

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก  าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก ่เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 

ค) เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หน้ีสินทางการเงิน     
หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 30,275 31,265 30,397 31,643 

36.2 ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม และแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  - - 1,565 1,565 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  - - 345 345 
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37. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  

37.1  เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเว่น จ ากดั มี
มติอนุมติัให้บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 300 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท เป็น 400 
ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิม
ทุนดงักล่าวเต็มจ านวน บริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัดงักล่าวแลว้ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม เป็น
จ านวนรวม 150 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือว ันท่ี                
30 กรกฎาคม 2563 

37.2   เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติ ดงัน้ี 

 1)   อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 16,224,125,722 บาท เป็น 21,146,125,722 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 4,600 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 4,922 ลา้นบาท 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 

 2) อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกนิ 2,500                    
ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั ท่ีราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนับแต่วนัท่ีออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ เพ่ือจัดสรรให้แก ่ผูล้งทุนท่ีจะจองซ้ือและได้รับการจัดสรรหุ้นกูท่ี้ครบก  าหนด                
ไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) ท่ีบริษทัฯจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขาย
รวมไม่เกนิ 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไดร้ับอนุมติัจากผูถื้อหุ้น 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 24/2562 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ซ่ึงผูล้งทุนจะ
ไดร้ับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซ้ือหุ้นกู ้1 บาท 

  โดยผูล้งทุนดังกล่าวเป็นผูล้งทุนท่ีมีศกัยภาพและสามารถลงทุนในบริษทัฯได้จริง ซ่ึงได้แก ่Theatre 
Lane Limited ซ่ึงเป็นนิติบุคคลต่างประเทศท่ีถูกจดัตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถือหุ้น
ร้อยละ 100 โดย partnership funds ซ่ึงเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนท่ีผู ้จัดการ
กองทุนมีอ านาจบริหารและตัดสินใจเก ีย่วกบัการลงทุนของกองทุน) ท่ีถูกจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ซ่ึงมีผูจ้ดัการกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานก  ากบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องฮ่องกง (Securities and Futures 
Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการ
บริหารทรัพยสิ์นให้แกก่องทุนต่าง ๆ อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั ( private placement) 
และผูล้งทุนไม่เป็นบุคคลท่ีเก ีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก ีย่วโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการ
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ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก ีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งท่ีได้มี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

  ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (private placement) ท่ีออกและ
เสนอขายให้กบับุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และไม่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด 
หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท า
การติดต่อกนักอ่นวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัให้บริษทั
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  

 3)  อนุมติัโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั แสนสิริ 
จ ากดั (มหาชน) ให้แกก่รรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย คร้ังท่ี 8 
(โครงการ ESOP # 8) จ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอตัราการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ท่ีราคาใช้สิทธิ 1.10 บาท             
ต่อหุ้น และมีอาย ุ5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 4) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

  4.1) จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯจ านวนไม่เกนิ 2,500 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 
บาทเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้แกบุ่คคล
ในวงจ ากดั (private placement) จ านวนไม่เกนิ 2,500 ลา้นหน่วย 

  4.2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯจ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 บาท 
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯให้แก ่
กรรมการ และผูบ้ริหาร/พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 8 (โครงการ ESOP # 8) 
จ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหน่วย 

  4.3) จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯจ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.07 
บาท (ซ่ึงคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ีท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)) 
ให้แกบุ่คคลในวงจ ากดั (private placement)  
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   โดยจะจัดสรรคร้ังเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนกไ็ด้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกนัหรือเป็น
คราว ๆ ไปกไ็ด้ ทั้ งน้ี บุคคลในวงจ ากดัท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเก ีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก  ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก ีย่วโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
(รวมทั้ งท่ีได้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก ีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และเป็นผูล้งทุนท่ีมีฐานะทาง
การเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯได้จริงรวมทั้ งมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ 
นอกจากน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคา
ตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนักอ่นวนัก  าหนดราคาเสนอขาย
หุ้น โดยวนัก  าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการกอ่นวนัแรกท่ีเสนอขาย
หุ้นต่อผูล้งทุน 

 5)  อนุมติัการจดัสรรก  าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน
สองคร้ัง ดงัน้ี 

  5.1) จัดสรรก  าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 จ านวน 54.68 ล้านบาท เพ่ือเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย โดยท่ีก  าไรในส่วนท่ีจัดสรรเป็นทุนส ารองดังกล่าวเป็นก  าไรจากงบการเงิน เฉพาะ
กจิการ  

  5.2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนสองคร้ัง ส าหรับผลการด าเนินงานรวมในปี 2562 
ให้แกผู่ถื้อหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรกของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 
2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังท่ีหน่ึง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ีสองจากผลการ
ด าเนินงานในปี 2562 ตามงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ในอตัราหุ้นละ 0.06 
(หกสตางค์) มีก  าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลคร้ังท่ีสองน้ี เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นของบริษทัท่ีก  าหนดไวใ้นวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการบริษทัจะไม่
เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 
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 6) อนุมติัการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ โดยเพ่ิมเติมวงเงินอีกจ านวน 10,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
เม่ือรวมวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูค้ ร้ังน้ีกบัวงเงินการออกหุ้นกูท่ี้ได้รับอนุมัติจาก                      
ท่ีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 18/2556 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 จ านวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท ,                
ท่ีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 19/2557 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 จ านวนไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท ,                  
ท่ีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้น 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 และ  
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 24/2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 จ านวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท             
แลว้นั้น วงเงินส าหรับการออกหุ้นกูร้วมทั้งส้ินไม่เกนิ 50,000 ลา้นบาท 

37.3    เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บริษทั คิวอีดบัเบ้ิลย ู (ไทยแลนด์) จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย) มีมติอนุมติัให้บริษทัยอ่ยเลิกกจิการ ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์
แลว้เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างด าเนินการช าระบัญชี 

37.4   เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 การร่วมคา้ 2 แห่ง ไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
การร่วมคา้ ทุนจดทะเบียนเดิม ทุนจดทะเบียนใหม่ ลดทุน 

จดทะเบียนลดทุน
กบักระทรวงพาณิชย์

เม่ือวนัท่ี 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ  ากดั 100 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท  75 ลา้นบาท 14 สิงหาคม 2563 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ  ากดั 100 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท 75 ลา้นบาท 14 สิงหาคม 2563 

  บริษทัฯได้รับเงินคืนจากการลดทุนของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั และบริษทั บีทีเอส 
แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั แลว้เป็นจ านวน 37.5 ลา้นบาทและ 37.5 ลา้นบาทตามล าดบั 

37.5  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 1) อนุมติัการลงทุนซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือน ามาพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย ์คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 350 ลา้นบาท 

 2) อนุมติัในหลกัการเร่ืองการเข้าร่วมลงทุนในธุรกจินายหน้าประกนัภยัโดยก  าหนดให้บริษทั แสนสิริ                 
ไชน่า จ ากดั (บริษทัย่อย) เป็นผูล้งทุนในธุรกจิดังกล่าวในสัดส่วนการลงทุนไม่เกนิร้อยละ 25 ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัหรือบุคคลท่ีกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพนับริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจในการก  าหนดรายละเอียดต่างๆ และด าเนินการท่ี
เก ีย่วขอ้งกบัการเขา้ร่วมลงทุนดงักล่าวตามท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 

38. กำรอนุมตัข้ิอมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 


