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บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ?นสุดวันทีA 30 กันยายน 2563   

1. ข้อมูลทัAวไป 

1.1 ข้อมูลทัAวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึC งจดัตัDงและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 รายชืCอกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ ่5 อนัดบัแรก ณ วนัทีC 22 มิถุนายน 2563 ซึCงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัโอนหุ้น

ครัD งล่าสุด มีดงันีD  

 สัดส่วนการถือหุ้น 

 (ร้อยละของทุนชาํระแลว้) 

1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 7.86 

2. บริษทั วิริยะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 6.48 

3. นายเศรษฐา ทวีสิน 4.45 

4. นายวนัจกัร์ บุรณศิริ 3.54 

5. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั 2.59 

 ทีCอยู่บริษัทฯตามทีCจดทะเบียนคือเลขทีC 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื?อไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชืDอไวรัสโคโรนา 2019 ทีCปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึDนอย่างต่อเนืCอง ทาํให้

เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าว

อาจนํามาซึC งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทัDงนีD                    

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนืCอง และจะ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเกีCยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีD สินและหนีD สินทีCอาจเกิดขึDนโดย

จะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว (ถา้มี) เมืCอสามารถทาํได ้
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีDจดัทาํขึDนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีC 34 เรืCอง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีCยนแปลงส่วนของ                

ผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดให้อยู่ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีD จัดทําขึD นเพืCอให้ข้อมูลเพิCมเติมจากงบการเงินประจําปีทีCนํา เสนอ                  

ครัD งล่าสุด ดังนัDนข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกีCยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ ๆ  เพืCอไม่ให้ขอ้มูลทีCนําเสนอซํD าซ้อนกบัขอ้มูลทีCไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีDควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับทีCบริษัทฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนีD  

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีD จัดทําขึDนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิDนสุดวนัทีC                 

31 ธนัวาคม 2562  

 รายละเอียดบริษทัย่อย ซึCงรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัแสดงไดด้งัต่อไปนีD  

  จดัตัDงขึDนใน อตัราร้อยละ 

ชืCอบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม  

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     

บริษทั ชนชยั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีD จาํกดั บริหารและจดัการดา้น

อสังหาริมทรัพย์ 

ไทย 100 100 

บริษทั แสนสิริ ไชน่า จาํกดั  ลงทุนในบริษทัอืCน                

(Holding company) 

ไทย 100 100 

บริษทั เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเมน้ท์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั พิวรรธนา จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ตีD จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

Sansiri Global Investment Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอืCน                

(Holding company) 

สิงคโปร์ 100 100 

บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีD สเปซ จาํกดั โรงแรม ไทย 100 100 

บริษทั ปภานนั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเมน้ท์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ          

ผูถื้อใบอนุญาตจดัตัDง

โรงเรียนสาธิตพฒันา 

ไทย 100 100 
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  จดัตัDงขึDนใน อตัราร้อยละ 

ชืCอบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม  

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ศูนยบุ์คลากรสาธิตพฒันา จาํกดั หยุดดาํเนินกิจการ ไทย 100 100 

บริษทั สิริวฒันา โฮลดิDง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 

บริษทั จิรภาส เรียลตีD จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั ปารณัท จาํกดั                                                 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จาํกดั ลงทุนในบริษทัอืCน               

(Holding company) 

ไทย 97 97 

Sansiri (US), Inc. ลงทุนในบริษทัอืCน               

(Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 

บริษทั สิริ สมาร์ท ทรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 

บริษทั สิริ สมาร์ท โฟร์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 

บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 

บริษทั สิริพฒัน ์ไฟฟ์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 

บริษทั สิริพฒัน ์ซิกซ ์จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 

บริษทั สิริพฒัน ์เซเว่น จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 100 

บริษทั สิริพฒัน ์เอท จาํกดั(ก) พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 - 

บริษทั สิริพฒัน ์ไนน์ จาํกดั(ข) พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 - 

บริษทั สิริพฒัน ์เท็น จาํกดั(ค) พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 - 

บริษทั สิริพฒัน ์อีเลฟเว่น จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ ไทย 100 - 
(ก) 
เดิมชืCอ “บริษทั บทีีเอส แสนสิริ โฮลดิDง ทเวนที จาํกดั”                

(ข) 
เดิมชืCอ “บริษทั บทีีเอส แสนสิริ โฮลดิDง ทเวนที โฟร์ จาํกดั”              

(ค) 
เดิมชืCอ “บริษทั บทีีเอส แสนสิริ โฮลดิDง ทเวนที ไฟฟ์ จาํกดั”                

     

ถือหุ้นผ่านบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีD จาํกดั     

บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล์ จาํกดั  ให้บริการจดัการกิจกรรม 

   พิเศษต่าง ๆ 

ไทย 100 100 

บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ตีD จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100 

บริษทั คิวอีดบัเบิDลยู (ไทยแลนด์) จาํกดั
*
 หยุดดาํเนินกิจการ  ไทย 70 70 

*
จดทะเบียนเลิกบริษทัเมืCอวนัทีC 11 สิงหาคม 2563 และอยู่ระหว่างการชาํระบญัชี  

     

ถือหุ้นผ่านบริษทั เอ็นอีด ีแมเนจเมน้ท์ จาํกดั     

โรงเรียนสาธิตพฒันา กิจการโรงเรียน ไทย 100 100 

     

ถือหุ้นผ่าน 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. 

 

สํานกังานบริหารส่วนกลาง        

และจดัการบริษทัย่อยใน

ประเทศสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ 100 100 

ถือหุ้นผ่าน Sansiri (US), Inc.     

Standard International Holdings, LLC    ลงทุนในบริษทัอืCน                     

   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 61 60 
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  จดัตัDงขึDนใน อตัราร้อยละ 

ชืCอบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม  

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นผ่าน Standard International Holdings, LLC     

Standard International, LLC     ลงทุนในบริษทัอืCน                     

   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 94 96 

Standard International Ventures, LLC     ลงทุนในบริษทัอืCน                     

   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard International Properties, LLC     ลงทุนในบริษทัอืCน                     

   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

ถือหุ้นผ่าน Standard International, LLC     

Standard Asia Co.,Ltd.  บริหารกิจการโรงแรม ไทย 100 100 

Standard International Management, LLC     บริหารกิจการโรงแรม สหรัฐอเมริกา  100 100 

Standard Miami Employer, LLC  ให้บริการสนบัสนุนดา้น            

การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard Downtown Employer, LLC  ให้บริการสนบัสนุนดา้น            

การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard Hollywood Employer, LLC  ให้บริการสนบัสนุนดา้น            

การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard High Line Employer, LLC  ให้บริการสนบัสนุนดา้น            

การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard East Village Employer, LLC  ให้บริการสนบัสนุนดา้น            

การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard Retail Employer, LLC  ให้บริการสนบัสนุนดา้น            

การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard International Chicago 

Management, LLC 

 บริหารกิจการโรงแรม สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard UK Management, Limited  บริหารกิจการโรงแรม สหราช

อาณาจักร 

100 100 

Standard High Line Management, LLC  ให้บริการสนบัสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard International Lisbon Management, 
LLC 

 ให้บริการสนบัสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard International Bordeaux 
Management, LLC 

 ให้บริการสนบัสนุนดา้น            
การบริหารบุคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard Australia Pty Ltd บริหารกิจการโรงแรม ออสเตรเลีย 100 - 

ถือหุ้นผ่าน Standard International Ventures, LLC    

Standard International BH Investor, LLC  ลงทุนในบริษทัอืCน                     

   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Bunkhouse Management, LLC  บริหารกิจการโรงแรม สหรัฐอเมริกา 51 51 

House Fly, LLC  บริหารกิจการภตัตาคาร สหรัฐอเมริกา 100 100 

Bunkhouse California Employer, LLC  ให้บริการสนบัสนุนดา้น            

การบริหารบุคคลากร 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Bunkhouse Motel Management, LLC  บริหารกิจการโรงแรม สหรัฐอเมริกา 100 100 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

  จดัตัDงขึDนใน อตัราร้อยละ 

ชืCอบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม  

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

Standard Retail, LLC ลงทุนในบริษทัอืCน                     

   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

SL Goods, LLC ผูจ้ดัจาํหน่ายสินค้าภายใตชื้Cอ 

“Standard” 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

SL E-Commerce, LLC ให้บริการขายสินคา้ผ่านช่อง   

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

SL Hollywood Shop, LLC ธุรกิจค้าปลีก  สหรัฐอเมริกา 100 100 

SL DTLA Shop, LLC ธุรกิจค้าปลีก  สหรัฐอเมริกา 100 100 

ถือหุ้นผ่าน Standard International Properties, LLC    
Standard Mexico City Holdings, LLC ลงทุนในบริษทัอืCน  

   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

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

Standard Mexico City Optionee, LLC ลงทุนในบริษทัอืCน  

   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกา 100 100 

Standard Milan, SRL บริหารกิจการโรงแรม อิตาลี 100 100 

 รายละเอียดการเปลีCยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างงวดปัจจุบันแสดงในหมายเหตุ 11                 

หมายเหต ุ12 และหมายเหต ุ13 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีAเริAมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึC งมีผลบงัคบัใช้สําหรับ

งบการเงินทีCมีรอบระยะเวลาบญัชีทีCเริCมในหรือหลงัวนัทีC 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึDนเพืCอให้มีเนืDอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกีCยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการ

บญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีD ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึCงไดมี้การเปลีCยนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปไดด้งันีD    

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืAองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืCองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัทีC 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืCองมือทางการเงิน 

ฉบบัทีC 9 เครืCองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัทีC 32  การแสดงรายการเครืCองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัทีC 16 การป้องกนัความเสีCยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัทีC 19 การชาํระหนีD สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกีCยวกบัการจดัประเภทและการ

วดัมูลค่าเครืCองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกีCยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืCองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีCคาดว่าจะเกิดขึDน และหลกัการเกีCยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสีCยง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเครืCองมือทางการเงิน 

  การนาํมาตรฐานกลุ่มนีDมาถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปนีD  

 - การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีCไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืCน  

 - การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีCคาดว่าจะเกิดขึDน               

ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จําเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีCมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึDนก่อน                  

กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผืCอผลขาดทุนทีCคาดว่าจะเกิดขึDนตลอดอายุสําหรับ

ลูกหนีDการคา้ 

 - การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมืCอเริCมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัทีCเขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิDนรอบระยะเวลา

รายงาน การเปลีCยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

  กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีDมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีD มาถือปฏิบัติครัD งแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัทีC                 

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีCแสดงเปรียบเทียบ 

  ผลสะสมของเปลีCยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหต ุ2 
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีA 16 เรืAอง สัญญาเช่า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีC 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีC 17 เรืCอง สัญญาเช่า                   

และการตีความมาตรฐานบญัชีทีCเกีCยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีD ได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ                    

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหนีD สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีCมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนัDนมีมูลค่าตํCา 

  การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลีCยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีC 17                 

ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

  กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีDมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีDมาถือปฏิบัติครัD งแรกโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัทีC                         

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีCแสดงเปรียบเทียบ 

  ผลสะสมของเปลีCยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหต ุ2 

  แนวปฏิบัติทางการบญัชี เรืAอง มาตรการผ่อนปรนชัAวคราวสําหรับทางเลอืกเพิAมเติมทางบญัชีเพืAอรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื?อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรืC อง มาตรการผ่อนปรนชัCวคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิCมเติมทางบญัชีเพืCอรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืDอไวรัส  

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพืCอลดผลกระทบในบางเรืCองจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพืCอให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน

ช่วงเวลาทีCยงัมีความไม่แน่นอนเกีCยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

  แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมืCอวนัทีC 22 เมษายน 2563 และมีผล

บงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัทีCมีรอบระยะเวลารายงานสิDนสุดภายในช่วงเวลา

ระหว่างวนัทีC 1 มกราคม 2563 ถึงวนัทีC 31 ธนัวาคม 2563  

  กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัCวคราวสําหรับทางเลือกเพิCมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนีD  

- เลือกทีCจะไม่ตอ้งนําขอ้มูลทีCมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดั

มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดว่าจะเกิดขึDน ในกรณีทีCกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการวดั

มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดว่าจะเกิดขึDน 
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- เลือกทีCจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีCไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม               

ณ วนัทีC 1 มกราคม 2563 

- เลือกทีCจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเนืCองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ

เปลีCยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนีD สินตามสัญญาเช่าทีCครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วน

ทีCได้ส่วนลด พร้อมทัDงกลบัรายการค่าเสืCอมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบีDยจากหนีD สิน

ตามสัญญาเช่าทีCยงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีCลดลง และบนัทึกผลต่างทีCเกิดขึDนใน

กาํไรหรือขาดทุน 

- เลือกทีCจะไม่นําข้อมูลทีCเกีCยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการ                   

ความเพียงพอของกาํไรทางภาษีทีCจะเกิดขึDนในอนาคตเพืCอทีCจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกทีCจะไม่นาํขอ้มูลจากสถานการณ ์COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีDของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัทีC 36 เรืCอง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกทีCจะไม่นําขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ทีCอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

 ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีAจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีAมีรอบระยะเวลาบัญชีทีAเริAมใน
หรือหลังวันทีA 1 มกราคม 2564 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึC งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีCมีรอบระยะเวลาบญัชีทีCเริCมในหรือ

หลงัวนัทีC 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึDน

เพืCอให้มีเนืDอหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายให้ชดัเจนเกีCยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีCอาจมีต่องบการเงินในปีทีCเริCมนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตั ิ

1.6 นโยบายการบัญชีทีAสําคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีDจดัทาํขึDนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับทีCใชใ้น               

งบการเงินสําหรับปีสิDนสุดวนัทีC 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปลีCยนแปลงนโยบายการบญัชีเรืCองเครืCองมือ

ทางการเงิน สัญญาเช่าและค่าความนิยม 
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1.6.1  เครืAองมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีDวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึDนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของ

กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนัDน 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ในบางกรณี           

กลุ่มบริษทัสามารถเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCนซึC งจะไม่สามารถโอนไป

เป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 หนีD สินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีCคาดว่าจะเกิดขึDนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีCวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน

ตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีCมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึDนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา             

การเปลีCยนแปลงในความเสีCยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผืCอ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบีDยทีCแทจ้ริงทีCแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับ

ลูกหนีDการคา้หรือสินทรัพยที์CเกิดจากสัญญาทีCไม่มีองค์ประกอบเกีCยวกับการจัดหาเงินทีCมีนัยสําคญั และ

ลูกหนีDตามสัญญาเช่า ซึC งกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณา  ค่าเผืCอผลขาดทุนทีCคาดว่าจะเกิดขึDน

ตลอดอายุ 

1.6.2   สัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีCสัญญาเช่าเริCมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

หักค่าเสืCอมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหนีD สินตาม

สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินของหนีD สินตามสัญญาเช่าจาก                

การวดัมูลค่าเริCมแรก ตน้ทุนทางตรงเริCมแรกทีCเกิดขึDน จาํนวนเงินทีCจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีCสัญญาเช่า

เริCมมีผลหรือก่อนวนัทีCสัญญาเช่าเริCมมีผล และหักดว้ยสิCงจูงใจตามสัญญาเช่าทีCไดร้ับ 

 หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเชืCอมัCนอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่

กลุ่มบริษทัเมืCอสิDนสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสืCอมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัทีC

สัญญาเช่าเริCมมีผลจนถึงวนัสิDนสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวนัสิDนสุดอายุ

สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึDนก่อน 
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 หนีBสินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัทีCสัญญาเช่าเริCมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หนีD สินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีCตอ้งจ่าย

ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบีD ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบีD ยเงินกู้ยืมส่วนเพิCมของ                 

กลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีCสัญญาเช่าเริCมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีD สินตามสัญญาเช่าจะเพิCมขึDนโดยสะทอ้น

ดอกเบีD ยจากหนีD สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีCจ่ายชําระแล้ว 

นอกจากนีD  มูลค่าตามบญัชีของหนีD สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมืCอมีการเปลีCยนแปลงหรือประเมิน

สัญญาเช่าใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะสัBนและสัญญาเช่าซึGงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํGา 
 จาํนวนเงินทีCตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีCมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตัDงแต่วนัทีCสัญญาเช่าเริCมมีผล 

หรือสัญญาเช่าซึCงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํCา จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

1.6.3  ค่าความนิยม 

    กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริCมแรกของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในราคาทุน ซึC งเท่ากับตน้ทุนการรวม

ธุรกิจส่วนทีCสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีCไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีCไดม้าสูง

กว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนทีCสูงกว่านีD เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

   กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผืCอการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ                       

ค่าความนิยมทุกปีหรือเมืCอใดก็ตามทีCมีขอ้บ่งชีDของการดอ้ยค่าเกิดขึDน 

           เพืCอวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมทีCเกิดขึDนจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์Cก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์Cก่อให้เกิดเงินสด) ทีCคาดว่าจะไดร้บั

ประโยชน์เพิCมขึDนจากการรวมกิจการ และจะทําการประเมินมูลค่าทีCคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ

สินทรัพยที์Cก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์Cก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่า

ทีCคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยที์Cก่อให้เกิดเงินสดตํCากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้

ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจาก                     

การดอ้ยค่าทีCเกีCยวขอ้งกบัค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

2.  ผลจากการเปลีAยนแปลงนโยบายการบญัชีเนืAองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ตามทีCกล่าวในหมายเหตุ  1.5 กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืC องมือ                      

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีC 16 มาถือปฏิบตัิในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกลุ่ม

บริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลีCยนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัทีC 1 มกราคม 2563 และ

ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีCแสดงเปรียบเทียบ 
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 ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปลีCยนแปลงนโยบายการบญัชีเนืCองจากการนํามาตรฐาน

เหล่านีDมาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันีD   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครืCองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัทีC 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชัCวคราว 340,785 (340,785) - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 197,647 - (112,433) 85,214 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พืCอขาย 62,843,673 (155,467) - 62,688,206 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืCน - 340,785 - 340,785 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืCน - 1,550,177 - 1,550,177 

เงินลงทุนระยะยาวอืCน 841,308 (841,308) - - 

อสังหาริมทรัพยเ์พืCอการลงทุน 324,949 - 232,670 557,619 

ทีCดินรอการพฒันา 17,944,398 (105,705) - 17,838,693 

ทีCดิน อาคารและอุปกรณ ์ 2,663,188 - (14,530) 2,648,658 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 66,690 1,849,093 1,915,783 

สิทธิการเช่า 195,941 - (195,941) - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,244,675 19,793 - 1,264,468 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืCน 327,596 (66,690) - 260,906 

หนี?สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี?สินหมุนเวียน     

ตัcวเงินจ่ายระยะยาวค่าทีCดิน - ครบกาํหนด

ชาํระภายในหนึCงปี 1,328,561 (23,731) - 1,304,830 

หนีDสินตามสัญญาเช่าทีCถึงกาํหนด          

ชาํระภายในหนึCงปี 

 

- 

 

- 

 

137,348 

 

137,348 

หนีDสินหมุนเวียนอืCน - อืCนๆ 456,465 - (4,646) 451,819 

หนี?สินไม่หมุนเวียน     

ตัcวเงินจ่ายระยะยาวค่าทีCดิน - สุทธิจาก

ส่วนทีCถึงกาํหนดชาํระภายในหนึCงปี 3,415,564 (110,676) - 3,304,888 

หนีDสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีC

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึCงปี 
 

- 

 

- 

 

1,633,948 

 

1,633,948 

หนีDสินไม่หมุนเวียนอืCน 169,759 - (7,791) 161,968 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม 11,628,179 (101,412) - 11,526,767 

องคป์ระกอบอืCนของส่วนของผูถื้อหุ้น - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน (565,051) 703,309 - 138,258 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครืCองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบบัทีC 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชัCวคราว 340,785 (340,785) - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 62,487 - (5,975) 56,512 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พืCอขาย 42,626,610 (46,175) - 42,580,435 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืCน - 340,785 - 340,785 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืCน - 345,169 - 345,169 

เงินลงทุนระยะยาวอืCน 317,369 (317,369) - - 

อสังหาริมทรัพยเ์พืCอการลงทุน 289,740 - 47,517 337,257 

ทีCดินรอการพฒันา 15,548,958 (105,705) - 15,443,253 

ทีCดิน อาคารและอุปกรณ ์ 1,777,900 - (14,530) 1,763,370 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 66,690 1,428,809 1,495,499 

สิทธิการเช่า 28,587 - (28,587) - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 473,835 10,963 - 484,798 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืCน 209,037 (66,690) - 142,347 

หนี?สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี?สินหมุนเวียน     

ตัcวเงินจ่ายระยะยาวค่าทีCดิน - ครบกาํหนด

ชาํระภายในหนึCงปี 1,328,561 (23,731) - 1,304,830 

หนีDสินตามสัญญาเช่าทีCถึงกาํหนด          

ชาํระภายในหนึCงปี - - 110,583 110,583 

หนีDสินหมุนเวียนอืCน - อืCน ๆ 330,880 - (4,646) 326,234 

หนี?สินไม่หมุนเวียน     

ตัcวเงินจ่ายระยะยาวค่าทีCดิน - สุทธิจาก

ส่วนทีCถึงกาํหนดชาํระภายในหนึCงปี 1,520,681 (45,532) - 1,475,149 

หนีDสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีC

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึCงปี - - 1,329,088 1,329,088 

หนีDสินไม่หมุนเวียนอืCน 89,837 - (7,791) 82,046 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,264,817 (66,094) - 8,198,723 

องคป์ระกอบอืCนของส่วนของผูถื้อหุ้น - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน - 22,240 - 22,240 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2.1 เครืAองมือทางการเงิน 

 รายละเอียดผลกระทบทีCมีต่อกาํไรสะสมและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCน ณ วนัทีC 1 มกราคม 2563 จากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืCองมือทางการเงินมาถือปฏิบตัิครัD งแรก แสดงไดด้งันีD  

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าของตัcวเงินจา่ยระยะยาวค่าทีCดนิดว้ยราคาทุน                 

ตดัจาํหน่าย (101,412) (66,094) 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเครืCองมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ (101,412) (66,094) 

   

การวดัมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีC

ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 703,309 22,240 

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืCนจากการนาํมาตรฐาน                

การรายงานทางการเงินกลุ่มเครืCองมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ 703,309 22,240 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัที7 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที7กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที7 9 เปรียบเทียบกับการจดั
ประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งันีJ  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที7 9 
 

 
มูลค่ายุติธรรมผ่าน                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื7น 
ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที1 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,131,829 -    2,131,829 2,131,829 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื7น/เงินลงทุนชั7วคราว 340,785 -    340,785  340,785 
ลูกหนีJการคา้ 1,115,893 -    1,115,893 1,115,893 
ลูกหนีJจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 280,000 -    280,000 280,000 
เงินให้กูย้ืมระยะสัJน 200,000 -    200,000 200,000 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที7เกี7ยวขอ้งกนั 7,245,488 -    7,245,488 7,245,488 
ตัQวเงินรับและเงินให้กูย้ืมระยะยาว 138,258 -    138,258 138,258 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื7น/เงินลงทุนระยะยาวอื7น 841,308 1,550,177 - 1,550,177 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื7น 149,417 - 82,727 82,727 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 12,442,978 1,550,177 11,534,980 13,085,157 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบัญชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที7 9 
 

 
มูลค่ายุติธรรมผ่าน                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื7น 
ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที1 1 มกราคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 921,670 -    921,670 921,670 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื7น/เงินลงทุนชั7วคราว 340,785 -    340,785    340,785 
ลูกหนีJการคา้ 968,649 -    968,649 968,649 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที7เกี7ยวขอ้งกนั 14,392,420 -    14,392,420 14,392,420 
เงินให้กูย้ืมระยะยาว 2,000 -    2,000 2,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื7น/เงินลงทุนระยะยาวอื7น 317,369 345,169 -    345,169 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื7น 149,417 -    82,727 82,727 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 17,092,310 345,169 16,708,251 17,053,420 

ณ วนัที7 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หนีJ สินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2.2    สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 16 มาถือปฏิบตัิครัB งแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีB สินตามสัญญา
เช่าสําหรับสัญญาเช่าที<เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่าที<เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบีBยเงินกู้ยืมส่วนเพิ<มของกลุ่มบริษทั ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 

สําหรับสัญญาเช่าที<เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนีB สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัที<นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 16                 

มาถือปฏิบตัิครัB งแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าที<เปิดเผย ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2562 2,591,701 1,915,817 

หัก: สัญญาเช่าระยะสัBนและสัญญาเช่าที<สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ<า  (35,624) (34,343) 

หัก: สัญญาที<พิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (7,022) (7,022) 

หัก: อื<น ๆ (43,414) (13,192) 

หัก: ดอกเบีBยจ่ายรอตดับญัชี (746,782) (434,026) 

หนีB สินตามสัญญาเช่าเพิ<มขึBนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที< 16 มาถือปฏิบติัครัB งแรก 1,758,859 1,427,234 

หนีB สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2562 12,437 12,437 

หนีB สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 1,771,296 1,439,671 

   

ประกอบดว้ย   

หนีB สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 137,348 110,583 

หนีB สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 1,633,948 1,329,088 

 1,771,296 1,439,671 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 16 มาถือปฏิบตัิ
ครัB งแรก ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันีB 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ที<ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 305,878 - 

อาคารและส่วนปรับปรุง 1,541,389 1,429,905 

ยานพาหนะ 68,516 65,594 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,915,783 1,495,499 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- อสังหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุน 232,670 47,517 

รวม 2,148,453 1,543,016 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการที2เกี2ยวข้องกัน 

3.1 ในระหว่างงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการ
ธุรกิจที<สําคญักบับริษทัที<เกี<ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื<อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที<
ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านัBน โดยสามารถสรุปไดด้งันีB  

รายละเอียดของบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมแสดงอยู่ในหมายเหต ุ1.4 หมายเหต ุ11 หมายเหต ุ12.1 

และหมายเหต ุ13.1 ตามลาํดับ ส่วนกิจการที<เกี<ยวขอ้งกนัอื<น ๆ  เกี<ยวขอ้งกนักบับริษทัฯโดยการมีกรรมการ
ร่วมกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ - - 6,274 29,244 ตน้ทุนบวกส่วนเพิ<มในอตัราร้อยละ              
37.40 (2562: ร้อยละ 48.15) 

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง - - 17,222 19,612 ตน้ทุนบวกส่วนเพิ<มในอตัราร้อยละ 5  

รายไดค้่าบริการธุรกิจและค่าบริหารโครงการ - - 1,192 1,192 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (1) 

ดอกเบีBยรับ - - 65,558 64,061 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 

รายไดค้่านายหน้า - - 16,655 924 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (3) 

รายไดจ้ากการใชพื้Bนที<สํานักงาน - - 4,764 - ราคาเฉลี<ยตารางเมตรละ 990 บาท           

ต่อเดือน 

เงินปันผลรับ - - 3,275 - ตามที<ประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ้่ายอื<น - - 30,249 17,281 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (2) 

ค่านายหน้าจ่าย - - 2,017 14,268 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (3) 

ดอกเบีBยจ่าย - - 5,339 3,248 ร้อยละ 3.50 ต่อปี  

ค่าที<ปรึกษาและค่าใชจ้่ายอื<น - - 5,024 - ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (4) 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      

รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 348,355 825,238 586,812 1,695,015 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (1) 

รายไดค้่านายหน้า 14,127 7,645 30,096 - ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (3) 

ดอกเบีBยรับ 51,776 88,184 51,776 88,184 ร้อยละ 3.43 - 4.44 ต่อปี                                  

(2562: ร้อยละ 3.85 - 5.00 ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - 110,830 - ตามที<ประกาศจ่าย 
ซืBอห้องชุด - 28,156 - 28,156 ราคาเฉลี<ยตารางเมตรละ 227,000 บาท  

ซืBอตัZวแลกเงิน 165,995 - 165,995 - ตามมูลค่าที<ตราไวสุ้ทธิจากส่วนลด 

รายการธุรกิจกบับริษัทร่วม      

ค่าบริการซอฟต์แวร์ - 648 - - ตามอตัราที<ตกลงร่วมกนั 

ค่าที<ปรึกษาและค่าใชจ้่ายอื<น - 161 - 161 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (4) 

รายการธุรกิจเกี<ยวกบักรรมการและผูบ้ริหาร      

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,656 - 1,656 - ราคาตามสัญญาเฉลี<ยตารางเมตรละ 
73,000 บาท  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ - - 32,450 42,424 ตน้ทุนบวกส่วนเพิ<มในอตัราร้อยละ                
37.40 ถึง 53.45 (2562: ร้อยละ 50.10)    

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง - - 52,214 64,637 ตน้ทุนบวกส่วนเพิ<มในอตัราร้อยละ 5  

รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ - - 3,575 3,551 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (1) 

ดอกเบีBยรับ - - 201,409 215,744 ร้อยละ 3.50 ต่อปี  

รายไดค้่านายหน้า - - 41,853 11,066 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (3) 

รายไดจ้ากโครงการเพื<อเช่า - - - 229 ในอตัราให้เช่าแก่ลูกคา้ทั<วไป 

รายไดจ้ากการใชพื้Bนที<สํานักงาน - - 14,292 - ราคาเฉลี<ยตารางเมตรละ 990 บาท            

ต่อเดือน 

เงินปันผลรับ - - 3,275 - ตามที<ประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการและค่าใชจ้่ายอื<น - - 112,657 48,744 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (2) 

ค่านายหน้าจ่าย - - 21,126 38,844 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (3) 

ดอกเบีBยจ่าย - - 9,883 10,978 ร้อยละ 3.50 ต่อปี  

ค่าที<ปรึกษาและค่าใชจ้่ายอื<น - - 20,015 - ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (4) 

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 12,500 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      

รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 1,219,515 3,101,835 2,146,836 5,805,352 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (1) 

รายไดค้่านายหน้า 91,040 73,242 194,570 - ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (3) 

รายไดจ้ากการขายที<ดินและเงินมดัจาํที<ดิน - 29,936 - 59,871 ตน้ทุนบวกส่วนเพิ<ม 

ดอกเบีBยรับ 212,282 253,600 212,282 253,600 ร้อยละ 3.43 - 5.00 ต่อปี                                    

(2562: ร้อยละ 3.85 - 5.19 ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - 110,830 380,000 ตามที<ประกาศจ่าย 
ซืBอห้องชุด - 4,835,596 - 4,835,596 ราคาเฉลี<ยตารางเมตรละ                       

65,000 ถึง 485,000 บาท  

ซืBอตัZวแลกเงิน 165,995 - 165,995 - ตามมูลค่าที<ตราไวสุ้ทธิจากส่วนลด 

รายการธุรกิจกบับริษัทร่วม      

ค่าบริการซอฟต์แวร์ - 4,970 - 4,322 ตามอตัราที<ตกลงร่วมกนั  

ค่าที<ปรึกษาและค่าใชจ้่ายอื<น - 5,934 - 4,590 ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั (4) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบักิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั      

ดอกเบีBยรับ 9,269 - 9,269 - ร้อยละ 6 ต่อปี  

ค่าเช่าสํานักงาน 68,483 - 68,483 - ตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั                   

(รายละเอียดในหมายเหตุ 35.2) 

รายการธุรกิจกบักรรมการและผูบ้ริหาร      

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 6,526 - 3,310 - ราคาตามสัญญาเฉลี<ยตารางเมตรละ 
73,000 ถึง 134,000 บาท 

ลกัษณะรายการนโยบายราคาและสัญญาที<เกี<ยวขอ้งมีดงันีB 

 (1) รายได้ค่าบริหารงานทั<วไปและบริหารงานโครงการคิดในราคาตน้ทุนบวกส่วนเพิ<ม และปันส่วน
ให้แก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้ตามเกณฑร์ายไดแ้ละเกณฑต์น้ทุนโครงการ ตามลาํดบั 

 (2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแก่บริษทัย่อยคิดเป็นรายเดือนในอตัราที<ขึBนอยู่กบัขนาดของแต่ละโครงการ
และค่าบริการอื<นคิดตามสัญญาที<ตกลงร่วมกนั 

(3) ค่านายหนา้จากการขายโครงการคิดในอตัราร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 2.14 ของราคาขายตามสัญญา โดย
แบ่งชาํระเมื<อลูกคา้ทาํสัญญาและเมื<อมีการโอนอสังหาริมทรัพย ์

(4) ค่าที<ปรึกษาคิดตามขัBนความสําเร็จของงานตามอตัราที<ระบุในสัญญาและค่าใชจ้่ายอื<นคิดตามสัญญาที<
ตกลงร่วมกนั 

3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนีB  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุด

วนัที< 30 กนัยายน 

สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุด
วนัที< 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัBน 25,582 35,694 74,523 108,377 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,012 1,062 3,036 3,187 

รวม 26,594 36,756 77,559 111,564 
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3.3 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัที<เกี<ยวขอ้งกัน ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดงันีB  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื2น/เงินลงทุนชั2วคราว - หุ้นกู้ระยะสัBน/ตัDวแลกเงิน   

การร่วมค้า 166,818 - 166,818 - 

บริษทัที<เกี<ยวข้องกนั - 340,731 - 340,731 

รวม 166,818 340,731 166,818 340,731 

ลูกหนีBการค้าและรายได้ที2ยังไม่เรียกชําระ     

บริษทัย่อย - - 64,466 63,624 

การร่วมค้า 1,855,053 1,725,711 1,853,732 1,672,742 

บริษทัที<เกี<ยวข้องกนั - 7,321 - 7,321 

รวม 1,855,053 1,733,032 1,918,198 1,743,687 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     

บริษทัย่อย - - - 63 

บริษทัที<เกี<ยวข้องกนั - 5,975 - 5,975 

รวม - 5,975 - 6,038 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื2น - ลูกหนีBอื2น     

บริษทัย่อย - - 11,411 219 

การร่วมค้า 146 11,580 146 11,580 

รวม 146 11,580 11,557 11,799 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื2น-งานบริหารโครงการระหว่างทํา    

การร่วมค้า 278,909 318,651 278,909 318,651 

รวม 278,909 318,651 278,909 318,651 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที2เกี2ยวข้องกัน     

บริษทัย่อย - - 7,005,143 7,146,932 

การร่วมคา้ 4,569,286 7,245,488 4,569,286 7,245,488 

บริษทัที<เกี<ยวขอ้งกนั 5,000 5,000 - - 

รวม 4,574,286 7,250,488 11,574,429 14,392,420 

หัก: ค่าเผื<อหนีBสงสัยจะสูญ (19,500) (5,000) (108,500) - 

สุทธ ิ 4,554,786 7,245,488 11,465,929 14,392,420 

ส่วนที<ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี 900,500 1,706,400 806,500 1,706,400 

ส่วนที<ถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึ<งปี 3,654,286 5,539,088 10,659,429 12,686,020 

รวม 4,554,786 7,245,488 11,465,929 14,392,420 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงิน
ให้กูย้ืมแก่กจิการที<เกี<ยวขอ้งกนัจาํนวน 14.5 ลา้นบาท (งบเฉพาะกจิการ: 108.5 ลา้นบาท) (2562: ไม่มี) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

ดอกเบีBยค้างรับ     

บริษทัย่อย - - 22,021 25,393 

การร่วมคา้ 1,004 80,180 1,004 80,180 

บริษทัที<เกี<ยวขอ้งกนั 333 333 - - 

รวม 1,337 80,513 23,025 105,573 

หัก: ค่าเผื<อหนีBสงสัยจะสูญ (333) (333) - - 

สุทธ ิ 1,004 80,180 23,025 105,573 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื2น - เงินประกันการเช่าสํานักงาน    

บริษทัที<เกี<ยวข้องกนั - 146,410 - 146,410 

รวม - 146,410 - 146,410 

เจ้าหนีBการค้า     

บริษทัย่อย - - 16,162 42,854 

การร่วมค้า 27 23,132 27 23,132 

รวม 27 23,132 16,189 65,986 

เจ้าหนีBอื2น     

การร่วมค้า 150,000 - 150,000 - 

รวม 150,000 - 150,000 - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที2เกี2ยวข้องกัน   

บริษทัย่อย - - 817,790 347,663 

รวม - - 817,790 347,663 

ดอกเบีBยค้างจ่าย     

บริษทัย่อย - - 3,046 943 

รวม - - 3,046 943 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า     

บริษทัย่อย - - 6,228 20,321 

การร่วมคา้ 768,955 1,107,842 768,955 1,107,842 

รวม 768,955 1,107,842 775,183 1,128,163 
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3.4 ในระหว่างงวด เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมกบักิจการที<เกี<ยวขอ้งกนัมีรายการเคลื<อนไหวดงัต่อไปนีB 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที< ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที< 
เงินให้กูย้ืม 1 มกราคม 2563 เพิ<มขึBน ลดลง 30 กนัยายน 2563 

การร่วมค้า     

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทู จาํกดั 192.19 33.20 (0.50) 224.89 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทรี จาํกดั 256.00 19.50 (24.00) 251.50 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ จาํกดั 192.00 - (192.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไฟฟ์ จาํกดั 71.00 11.50 (0.50) 82.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั 783.00 - (783.00) - 

บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซี< จาํกดั 525.50 250.00 - 775.50 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั 574.00 60.00 (634.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวลฟ์ จาํกดั 513.00 190.00 (703.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เธอร์ทีน จาํกดั  543.00 126.00 - 669.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ทีน จาํกดั 141.00 50.00 (191.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ฟิฟทีน จาํกดั 527.00 1.00 (528.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ทีน จาํกดั 267.00 111.00 (1.00) 377.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เซเว่นทีน จาํกดั 33.00 22.00 - 55.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไนน์ทีน จาํกดั 308.00 31.00 - 339.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที จาํกดั*           171.00 2.00 (173.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที วนั จาํกดั 454.00 49.00 - 503.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ทู จาํกดั 262.00 4.00 (64.00) 202.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ทรี จาํกดั      114.00 28.50 - 142.50 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที โฟร์ จาํกดั*         85.00 - (85.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ไฟฟ์ จาํกดั*             90.00 - (90.00) - 

บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จาํกดั 147.00 31.00 (8.50) 169.50 

บริษทั สิริ ทีเค วนั จาํกดั 189.70 - (189.70) - 

บริษทั สิริ ทีเค ทู จาํกดั 354.20 163.80 - 518.00 

บริษทั สิริ ทีเค ทรี จาํกดั 329.00 - (192.50) 136.50 

บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จาํกดั 123.90 - - 123.90 

บริษัทที2เกี2ยวข้องกัน     

บริษทั รีเจนซี< วรรณ จาํกดั 5.00 - - 5.00 

รวม 7,250.49 1,183.50 (3,859.70) 4,574.29 

หัก: ค่าเผื<อหนีBสงสัยจะสูญ (5.00)   (19.50) 

สุทธิ 7,245.49   4,554.79 

   * เปลี<ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัย่อยในระหว่างไตรมาสที< 1 ปี 2563 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที< ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที< 

เงินให้กูย้ืม 1 มกราคม 2563 เพิ<มขึBน ลดลง 30 กนัยายน 2563 

บริษัทย่อย     

บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั 825.77 192.77 (917.59) 100.95 

บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีB จาํกดั 151.31 195.52 (346.83) - 

บริษทั พิวรรธนา จาํกดั 1,225.34 269.74 (916.63) 578.45 

บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ตีB จาํกดั - 82.02 (45.88) 36.14 

บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีB สเปซ จาํกดั 319.41 89.33 (302.65) 106.09 

บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเมน้ท์ จาํกดั  364.08 139.40 (3.05) 500.43 

บริษทั แสนสิริ ไชน่า จาํกดั  5.60 5.00 (5.60) 5.00 

บริษทั สิริวฒันา โฮลดิBง จาํกดั 608.37 30.62 (6.31) 632.68 

บริษทั จิรภาส เรียลตีB จาํกดั 1,369.64 698.70 (907.16) 1,161.18 

บริษทั ปารณัท จาํกดั 786.19 457.15 - 1,243.34 

บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จาํกดั 8.11 0.24 (1.87) 6.48 

บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จาํกดั 190.76            126.92 (47.21) 270.47 

บริษทั สิริ สมาร์ท ทรี จาํกดั 953.92 209.57 (4.27) 1,159.22 

บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จาํกดั 177.43 13.10 (7.36) 183.17 

บริษทั สิริพฒัน ์ไฟฟ์ จาํกดั 126.00 125.79 (51.75) 200.04 

บริษทั สิริพฒัน ์ซิกซ ์จาํกดั 35.00 0.40 (1.65) 33.75 

บริษทั สิริพฒัน ์เอท จาํกดั*(ก) - 366.79 (4.99) 361.80 

บริษทั สิริพฒัน ์ไนน์ จาํกดั*(ข) - 175.19 (1.50) 173.69 

บริษทั สิริพฒัน ์เท็น จาํกดั*(ค) - 194.53 (2.27) 192.26 

บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จาํกดั - 60.00 - 60.00 

   * เปลี<ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัย่อยในระหว่างไตรมาสที< 1 ปี 2563 
 (ก) เดิมชื<อ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที จาํกดั”               
 (ข) เดิมชื<อ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที โฟร์ จาํกดั”              

 (ค) เดิมชื<อ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ไฟฟ์ จาํกดั”              

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที< ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที< 

เงินให้กูย้ืม 1 มกราคม 2563 เพิ<มขึBน ลดลง 30 กนัยายน 2563 

การร่วมค้า     

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทู จาํกดั 192.19 33.20 (0.50) 224.89 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทรี จาํกดั 256.00 19.50 (24.00) 251.50 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ จาํกดั 192.00 - (192.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไฟฟ์ จาํกดั 71.00 11.50 (0.50) 82.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั 783.00 - (783.00) - 

บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซี< จาํกดั 525.50 250.00 - 775.50 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั 574.00 60.00 (634.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวลฟ์ จาํกดั 513.00 190.00 (703.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เธอร์ทีน จาํกดั  543.00 126.00 - 669.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ทีน จาํกดั 141.00 50.00 (191.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ฟิฟทีน จาํกดั 527.00 1.00 (528.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ทีน จาํกดั 267.00 111.00 (1.00) 377.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เซเว่นทีน จาํกดั 33.00 22.00 - 55.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไนน์ทีน จาํกดั 308.00 31.00 - 339.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที จาํกดั*         171.00 2.00 (173.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที วนั จาํกดั 454.00 49.00 - 503.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ทู จาํกดั 262.00 4.00 (64.00) 202.00 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ทรี จาํกดั              114.00 28.50 - 142.50 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที โฟร์ จาํกดั*           85.00 - (85.00) - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ไฟฟ์ จาํกดั*             90.00 - (90.00) - 

บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จาํกดั 147.00 31.00 (8.50) 169.50 

บริษทั สิริ ทีเค วนั จาํกดั 189.70 - (189.70) - 

บริษทั สิริ ทีเค ทู จาํกดั 354.20 163.80 - 518.00 

บริษทั สิริ ทีเค ทรี จาํกดั 329.00 - (192.50) 136.50 

บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จาํกดั 123.90 - - 123.90 

รวม 14,392.42 4,616.28 (7,434.27) 11,574.43 

หัก: ค่าเผื<อหนีBสงสัยจะสูญ -   (108.50) 

สุทธิ 14,392.42   11,465.93 

  * เปลี<ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัย่อยในระหว่างไตรมาสที< 1 ปี 2563 
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25 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที< ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที< 

เงินกูย้ืมจาก 1 มกราคม 2563 เพิ<มขึBน ลดลง 30 กนัยายน 2563 

บริษัทย่อย     

บริษทั ปภานนั จาํกดั 1.13 29.59 (3.63) 27.09 

บริษทั ชนชยั จาํกดั 208.37 45.67 (43.61) 210.43 

บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีB จาํกดั - 492.60 - 492.60 

บริษทั เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเมน้ท์  จาํกดั - 73.00 - 73.00 

บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ตีB จาํกดั 138.16 - (138.16) - 

บริษทั สิริ สมาร์ท โฟร์ จาํกดั - 13.74 - 13.74 

บริษทั สิริพฒัน ์เซเว่น จาํกดั  - 0.93 - 0.93 

รวม 347.66 655.53 (185.40) 817.79 

 ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมกับกิจการที<เกี<ยวข้องกันเป็นเงินกู้ที<ไม่มีหลกัประกัน               

ครบกําหนดชําระเมื<อทวงถามและคิดดอกเบีB ยในอัตราร้อยละ 3.50 ถึง 5.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562:               

ร้อยละ 3.50 ถึง 5.19 ต่อปี) 

4.  สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอื2น / เงินลงทนุชั2วคราว 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

กองทุนเปิดตราสารหนีBระยะสัBน 0.05 0.05 

ตัZวแลกเงิน - ราคาตามมูลค่า 170.00 - 

หัก: ส่วนลด (3.18) - 

ตัZวแลกเงินสุทธิ 166.82 - 

หุ้นกูร้ะยะสัBน - 350.00 

หัก: ส่วนลด -  (9.27) 

หุ้นกูร้ะยะสัBนสุทธิ   - 340.73 

รวม   166.87 340.78 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. ลูกหนีBการค้าและรายได้ที2ยงัไม่เรียกชําระ 

 ลูกหนีBการคา้และรายไดที้<ยงัไม่เรียกชาํระ ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

ลูกหนีBการค้าและรายได้ที2ยังไม่เรียกชําระ -                    
กิจการที2เกี2ยวข้องกัน 

    

ลูกหนีBการคา้     

อายุหนีBคงคา้งนบัจากวนัที<ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 0.90 50.58 - - 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  14.96 826.43 44.69 852.00 

 3 - 6 เดือน - - 22.50 2.70 

 6 - 12 เดือน 145.00 1.94 155.63 22.36 

 มากกว่า 12 เดือน - - 1.19 12.55 

รายไดที้<ยงัไม่เรียกชาํระ - ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,694.19 854.08 1,694.19 854.08 

รวมลูกหนีBการคา้และรายไดที้<ยงัไม่เรียกชาํระ -              
กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั 1,855.05 

 

1,733.03 1,918.20 

 

1,743.69 

ลูกหนีBการค้า - กิจการที2ไม่เกี2ยวข้องกัน     

อายุหนีBคงคา้งนบัจากวนัที<ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 46.77 47.72 - - 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน  126.10 181.20 20.14 79.01 

 3 - 6 เดือน 10.59 6.88 7.75 4.18 

 6 - 12 เดือน 16.89 18.35 10.61 6.10 

 มากกว่า 12 เดือน 69.03 56.94 24.59 20.93 

รวม 269.38 311.09 63.09 110.22 

หัก: ค่าเผื<อหนีBสงสัยจะสูญ (93.79) (74.15) (45.75) (31.19) 

รวมลูกหนีBการคา้ - กิจการที<ไม่เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 175.59 236.94 17.34 79.03 

รวมลูกหนีBการคา้และรายไดที้<ยงัไม่เรียกชาํระ - สุทธิ 2,030.64 1,969.97 1,935.54 1,822.72 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. เงินให้กู้ยืมระยะสัBน 

 เมื<อวนัที< 13 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อย (ผูร้ับซืBอฝาก) ได้ทาํสัญญาขายฝากที<ดินกบับริษทัที<ไม่เกี<ยวขอ้งกนั
แห่งหนึ< ง (ผูข้ายฝาก) ซึ< งมีกรรมสิทธิa ในที<ดิน โดยมีมูลค่าตามสัญญาคิดเป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท ครบ
กาํหนดชาํระคืน (ไถ่คืน) ภายในวนัที< 13 มิถุนายน 2563 และมีมูลค่าการจ่ายชาํระเมื<อครบกาํหนด (สินไถ่) 
เป็นจาํนวนเงิน 212 ลา้นบาท หากสิBนสุดสัญญาขายฝากที<ดินแลว้ผูข้ายฝากไม่ชาํระคนื (ไถ่คืน) ที<ดินดงักล่าว
จะตกเป็นกรรมสิทธิa ของบริษทัย่อยทนัที ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงินที<บริษทัย่อยจ่ายให้บริษทั                 

ที<ไม่เกี<ยวขอ้งกนัตามสัญญาขายฝากที<ดิน แสดงเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสัBนในงบแสดงฐานะการเงินรวม      

 ในระหว่างไตรมาสที< 2 ของปี 2563 สัญญาขายฝากที<ดินดงักล่าวครบกาํหนดชาํระคืน ซึ<งผูข้ายฝากไม่ไดจ้่าย
ชาํระเงินคืนตามสัญญาเพื<อไถ่ถอนที<ดิน ที<ดินดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิa ของบริษทัย่อยทนัทีและเป็นอนั
สิBนสุดสัญญาขายฝากที<ดินดงักล่าว              

7. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื2อขาย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

ที<ดิน 18,261.94 15,428.40 11,909.35 10,016.45 

ที<ดินและสิ<งปลูกสร้างระหว่างพฒันา 41,933.29 41,209.74 28,697.31 27,650.96 

ที<ดินและสิ<งปลูกสร้างที<พฒันาแลว้ 3,847.83 7,068.08 1,074.74 5,438.83 

รวม 64,043.06 63,706.22 41,681.40 43,106.24 

หัก: สํารองเผื<อผลขาดทุนจากการลดลง 
ของมูลค่าโครงการ (740.39) (862.55) (343.25) (479.63) 

สุทธิ 63,302.67 62,843.67 41,338.15 42,626.61 

7.1 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ที<ดินรวมทัBงสิ<งปลูกสร้างของโครงการของกลุ่มบริษทัซึ< ง
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 49,838 ลา้นบาท และ 48,831 ลา้นบาท ตามลาํดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 30,305

ลา้นบาท และ 30,843 ลา้นบาท ตามลาํดับ) ได้จดจาํนองเป็นหลกัประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารและภาระ
ผูกพนัตามสัญญาอื<น 

7.2 ณ วันที< 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก่อสร้าง                   
ที<กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายเพิ<มเติมในอนาคตเพื<อให้โครงการที<เปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมตน้ทุนของที<ดิน
และงานก่อสร้างที<บนัทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมาณ 68,081 ลา้นบาท และ 69,924 ลา้นบาท ตามลาํดับ 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 46,527 ลา้นบาท และ 48,434 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7.3 ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืม              

เข้าเป็นตน้ทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื<อขายจาํนวน 1,055 ล้านบาท และ 840 ล้านบาท ตามลาํดับ                

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 774 ลา้นบาท และ 518 ลา้นบาท ตามลาํดับ) อตัราการตัBงขึBนเป็นทุนสําหรับงวด
เก้าเดือนสิBนสุดวันที<  30 กันยายน 2563 และ  2562 เท่ากับร้อยละ  3.48 และร้อยละ  3.63 ตามลําดับ                            

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 3.48 และร้อยละ 3.58 ตามลาํดบั) 

7.4     รายการเปลี<ยนแปลงของบญัชีสํารองเผื<อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับงวดเกา้เดือน
สิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันีB  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                     

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 862.55 479.63 

บวก: ตัBงเพิ<มในระหว่างงวด 63.00 26.00 

หัก: โอนกลบัเนื<องจากการขายในระหว่างงวด (185.16) (162.38) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 740.39 343.25 

7.5 ขอ้มูลเพิ<มเติมเกี<ยวกบัโครงการของกลุ่มบริษทั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม  30 กนัยายน 31 ธันวาคม  

 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าการซืBอขายที<ไดมี้การทาํสัญญาแลว้ 114,043 161,430 76,901 81,682 

มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ 173,861 235,364 117,664 134,585 

อตัราส่วนของมูลค่าซืBอขายที<ไดมี้การทาํสัญญา 65.59% 68.59% 65.36% 60.69% 

ค่างวดที<ยงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 3,896 4,563 1,295 1,210 

8. สินทรัพย์ที2รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ2งสัญญาที2ทํากับลูกค้า 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 847,513 193,014 

เพิ<มขึBนระหว่างงวด 187,224 152,899 

รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในการขาย (339,394) (153,923) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 695,343 191,990 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9.  ตัDวเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

ตัZวเงินรับ 

 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยทางออ้มมีตัZวเงินรับและดอกเบีBยคา้งรับจาํนวน 4.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(31 ธันวาคม 2562: 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีอัตราดอกเบีB ยร้อยละ 6 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562:                        

อตัราดอกเบีBยร้อยละ 6 ต่อปี) 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาวที<ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี 

 ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 เงินให้กู้ยืมระยะยาวนีB เป็นเงินให้กู้ยืมที<บริษทัฯให้กู้ยืมแก่บริษทัในประเทศ                     
แห่งหนึ< งจํานวน 1.05 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 2 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบีB ยร้อยละ 3.85 ต่อปี                         

ครบกาํหนดชาํระคืนภายในวนัที< 20 สิงหาคม 2563 ซึ< งในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้ขยายกาํหนด          

ชาํระคืนเป็นภายในวนัที< 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมนีBค ํBาประกนัโดยกรรมการของบริษทัดงักล่าว  

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื2น / เงินลงทุนระยะยาวอื2น 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

เงินลงทุนในบริษัทอื2น     

JustCo Holding (Oversea) Pte. Ltd. 1,082.73 370.60 - - 

Flying Jamon Ltd. - 219.75 - 219.75 

Winkontent AG 137.59 109.79 137.59 109.79 

Artsy, Inc. 31.66 30.15 - - 

Huaxing Growth Capital III L.P. 91.03 41.13 - - 

Techmetics Solutions Pte. Ltd. 12.08 12.08 - - 

Aspen Digital, Inc. 53.82 51.26 - - 

บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชั<น (ประเทศไทย) จาํกดั - 10.00 - - 

บริษทั ชาร์จ แมเนจเมน้ท์ จาํกดั 15.00 - - - 

อื<นๆ 22.62 19.05 0.33 0.33 

รวม 1,446.53 863.81 137.92 329.87 

หัก: ค่าเผื<อดอ้ยค่า     

 Flying Jamon Ltd. - (12.50) - (12.50) 

 บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชั<น (ประเทศไทย) จาํกดั - (10.00) - - 

รวมค่าเผื<อดอ้ยค่า - (22.50) - (12.50) 

รวม - สุทธิ 1,446.53 841.31 137.92 317.37 

 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื<น เนื<องจากกลุ่มบริษทัตัBงใจถือตราสารทุนนีB เพื<อประโยชน์ในระยะยาว (31 ธันวาคม 2562: ราคาทุนหัก                

ค่าเผื<อการดอ้ยค่า) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที<แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนีB  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   เงินลงทุน 

 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง       

บริษทั ชนชยั จาํกดั 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีB จาํกดั 150.00 150.00 100 100 160.53 160.53 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จาํกดั  3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 
บริษทั เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 
บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั  2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 
บริษทั พิวรรธนา จาํกดั  100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ตีB จาํกดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีB สเปซ จาํกดั 2.50 2.50 100 100 4.06 4.06 
บริษทั ปภานัน จาํกดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 
บริษทั ศูนยบ์ุคลากรสาธิตพฒันา จาํกดั*   1.00   1.00 100 100 1.00 1.00 
บริษทั เอ็นอีดี แมเนจเมน้ท์ จาํกดั 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 โฮลดิBง จาํกดั 100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 
บริษทั จิรภาส เรียลตีB จาํกดั 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 
บริษทั ปารณทั จาํกดั                                          10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จาํกดั 300.00 300.00 97 97 290.00 290.00 
บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จาํกดั 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 
Sansiri (US), Inc. (ข) (ข) 100 100 3,894.59 3,807.95 
บริษทั สิริ สมาร์ท ท ูจาํกดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทรี จาํกดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 
บริษทั สิริ สมาร์ท โฟร์ จาํกดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จาํกดั 12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จาํกดั  12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ์ จาํกดั 12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน์ เซเว่น จาํกดั 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 
บริษทั สิริพฒัน์ เอท จาํกดั(ค) 100.00 - 100 - 150.63 - 
บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จาํกดั(ง) 50.00 - 100 - 77.55 - 
บริษทั สิริพฒัน์ เท็น จาํกดั(จ) 50.00 - 100 - 38.85 - 
บริษทั สิริพฒัน์ อีเลฟเว่น จาํกดั 351.27 - 100 - 351.27 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     7,299.49 6,594.55 
ค่าเผื<อการลดมูลค่าของเงินลงทุน       
 บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จาํกดั     (170.00) (130.00) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ     7,129.49 6,464.55 

   * หยุดดาํเนินกิจการ 
 (ก)

 ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยทุนเรียกชาํระในปี 2552 จาํนวน 0.02 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เรียกชาํระในปี 2558 จาํนวน 

24.93 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เรียกชาํระในปี 2560 จาํนวน 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และเรียกชาํระในปี 2561 จาํนวน 1.5 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 
 (ข)

 ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 109.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (31 ธันวาคม 2562: 106.36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ                            

10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง) 
 (ค) เดิมชื<อ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที จาํกดั”               
 (ง)  เดิมชื<อ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที โฟร์ จาํกดั”              

 (จ)  เดิมชื<อ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ไฟฟ์ จาํกดั”             



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิBนสุดวันที< 30 กันยายน  2563 บริษัทฯมีเงินปันผลรับจาก                     

บริษทั ศูนยบุ์คลากรสาธิตพฒันา จาํกดั เป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท (2562: ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัย่อย) 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของเงินลงทุนใน
บริษทัย่อยเป็นจาํนวน 40 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยที<ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปนีB  
 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นผ่านบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีB จาํกดั     

บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล์ จาํกดั  2.00 ลา้นบาท 2.00 ลา้นบาท 100 100 

บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ตีB จาํกดั 5.00 ลา้นบาท 5.00 ลา้นบาท 100 100 

บริษทั คิวอีดบัเบิBลยู (ไทยแลนด์) จาํกดั 4.00 ลา้นบาท 4.00 ลา้นบาท 70 70 

     

ถือหุ้นผ่าน Sansiri Global Investment Pte. Ltd.    

Sansiri Guernsey (2009) Limited 0.01 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 0.01 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 100 100 

Sansiri Guernsey (2015) Limited 0.01 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 0.01 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 100 100 

Sansiri International Pte. Ltd. 1.50 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 1.50 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 100 100 

     

ถือหุ้นผ่านบริษทั เอ็นอีดี แมเนจเมน้ท์ จาํกดั      

โรงเรียนสาธิตพฒันา 1.60 ลา้นบาท 1.60 ลา้นบาท 100 100 

     

ถือหุ้นผ่าน Sansiri (US), Inc.     

Standard International Holdings, LLC    128.26 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 124.82 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 61 60 

     

ถือหุ้นผ่าน Standard International Holdings, LLC     

Standard International, LLC    129.54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 120.69 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 93 96 

Standard International Ventures, LLC    12.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 11.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 

Standard International Properties, LLC    - - 100 100 

     

ถือหุ้นผ่าน Standard International, LLC      

Standard Asia Co.,Ltd. 4.00 ลา้นบาท 4.00 ลา้นบาท 100 100 

Standard International Management, LLC    50.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 42.26 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 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 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 14.96 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 

Standard High Line Management, LLC - - 100 100 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นผ่าน Standard International, LLC     

 Standard International Lisbon 

Management, LLC 

- - 100 100 

Standard International Bordeaux 

Management, LLC 

- - 100 100 

Standard Australia Pty Ltd. 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 100 - 

     

ถือหุ้นผ่าน Standard International Ventures, LLC    

Standard International BH Investor, LLC 5.34 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3.98 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 

Bunkhouse Management, LLC 5.73 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5.73 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 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 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 0.79 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 

SL E-Commerce, LLC 0.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 0.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 

SL Hollywood Shop, LLC 0.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 0.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 

SL DTLA Shop, LLC 0.17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 0.17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 

     

ถือหุ้นผ่าน 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 

 (1) การลงทุนเพิ<มในการร่วมคา้และเปลี<ยนสถานะเป็นบริษทัย่อย 

  เมื<อวนัที< 20 มีนาคม 2563 บริษัทฯได้ทําสัญญาซืBอหุ้นสามัญเพิ<มเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม (ผูร่้วมทุน)

ทัBงหมดในการร่วมค้า 3 แห่งได้แก่ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที จํากัด บริษัท บีทีเอส               

แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที โฟร์ จํากัด และบริษัท บีทีเอส แสนสิริ  โฮลดิBง ทเวนที ไฟฟ์ จํากัด                   

(“การร่วมคา้”) ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมคา้ดงักล่าวเพิ<มขึBนจากเดิมร้อยละ 50 

เป็นร้อยละ 100 โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนเพิ<มเติมทัBงหมด 167 ลา้นบาท ตามที<ได้รับอนุมตัิจากที<
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

  บริษัทฯได้จ่ายชําระและได้รับโอนหุ้นที<จ่ายซืB อแล้วเมื<อว ันที< 31 มีนาคม 2563 ทําให้บริษัทฯ                   

มีอาํนาจควบคุมในการร่วมคา้ดังกล่าว จึงเปลี<ยนสถานะจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุน            

ในบริษทัย่อย  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์<ระบุไดที้<ไดม้าและหนีB สินที<รับมาจากการร่วมคา้ดงักล่าว ณ วนัที<ซืBอมี
รายละเอียดดงันีB  

   (หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั บีทีเอส 

แสนสิริ                   
โฮลดิBง ทเวนที             

จาํกดั 

บริษทั บีทีเอส 

แสนสิริโฮลดิBง 
ทเวนที โฟร์ 
จาํกดั 

บริษทั บีทีเอส 

แสนสิริ โฮลดิBง 
ทเวนที ไฟฟ์ 

จาํกดั รวม 

สินทรัพย์     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,250 8,496 4,037 20,783 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื<อขาย 1,061,404 436,216 601,142 2,098,762 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,767 8,512 9,619 31,898 

หนีBสิน     

เจา้หนีBการคา้ 1 20 - 21 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 105 - - 105 

หนีB สินหมุนเวียนอื<น     

  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 6,425 5,098 6,891 18,414 

  อื<นๆ 31 25 34 90 

เงินกูย้ืมระยะยาว 613,450 220,000 409,000 1,242,450 

สินทรัพย์สุทธิ 463,409 228,081 198,873 890,363 

หัก: มูลค่าทางบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ของเงินลงทุนในการร่วมคา้                
ณ วนัที<ลงทุนเพิ<ม 

 

(16,780) 

 

(5,536) 

 

(5,026) 

 

(27,342) 

เงินสดจ่ายเพื<อซืBอเงินลงทุนในบริษทัย่อย 446,629 222,545 193,847 863,021 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ของบริษทัย่อย (8,250) (8,496) (4,037) (20,783) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื<อซืBอเงินลงทุน                     

ในบริษทัย่อย 438,379 214,049 189,810 842,238 

  เมื<อวนัที< 1 พฤษภาคม 2563 บริษทัย่อยดงัต่อไปนีB  ไดจ้ดทะเบียนเปลี<ยนชื<อบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์

  - บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที จาํกดั เปลี<ยนชื<อเป็น บริษทั สิริพฒัน์ เอท จาํกดั  

  - บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที โฟร์ จาํกดั เปลี<ยนชื<อเป็น บริษทั สิริพฒัน ์ไนน์ จาํกดั  

  - บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ไฟฟ์ จาํกดั เปลี<ยนชื<อเป็น บริษทั สิริพฒัน์ เท็น จาํกดั  

 (2) การลงทุนเพิ<มในบริษทัย่อย 

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนเพิ<มในบริษทั Sansiri (US), Inc. (บริษทัย่อย) เป็นจาํนวนเงิน
รวม 2.64 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 87 ลา้นบาท 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (3) การขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

  เมื<อวนัที< 16 ธันวาคม 2562 บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีB สเปซ จาํกัด (บริษทัย่อย) ได้ทาํสัญญาขายหุ้น
ในบริษทั สิริพฒัน์ โฟร์ จาํกัดทัBงจาํนวนให้กับบุคคลและบริษทัที<ไม่เกี<ยวขอ้งกับกลุ่มบริษทัโดยมี
ราคาขายตามสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 700 ลา้นบาท  

  ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ตีB  สเปซ จาํกัด ได้รับชาํระค่าหุ้นส่วนแรกแลว้เป็น
จํานวนเงิน 420 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าตามสัญญาซืBอขาย) และโอนหุ้นส่วนแรก
จาํนวน 1,665,000 หุ้นให้แก่ผูซื้Bอ สําหรับส่วนที<เหลืออีกจาํนวนเงิน 280 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 40 

ของมูลค่าตามสัญญาซืBอขาย) จะจ่ายชาํระและโอนหุ้นจาํนวน 1,110,000 หุ้นภายในเดือนมิถุนายน 

2563 ซึ< ง ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือดงักล่าวแสดงเป็น “ลูกหนีBจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษัทย่อยได้รับชาํระเงิน                 

ค่าหุ้นส่วนที<เหลือครบถว้นและโอนหุ้นให้กบัผูซื้Bอแลว้ 

 (4)  การลงทุนเพิ<มใน Standard International Holdings, LLC และบริษทัย่อย และการเปลี<ยนสถานะเงิน
ลงทุน 

  เมื<อวนัที< 19 สิงหาคม 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษัทย่อย) ได้ทําสัญญาซืBอหุ้นสามัญเพิ<มเติมจาก                 

ผู ้ถือหุ้นเดิม ใน Standard International Holdings, LLC และบริษัทย่อย (บริษัทร่วม) โดยมูลค่า                
การลงทุนทัBงหมดคิดเป็นเงินประมาณ 40.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,251 ล้านบาท                 

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 ของหุ้นทัBงหมด ตามที<ได้รับอนุมตัิจากที<ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เมื<อวนัที< 14 สิงหาคม 2562 

  การซืBอหุ้นสามญัในสัญญาดงักล่าวทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัเพิ<มขึBนจากร้อยละ 38 เป็น
ร้อยละ 60 ของหุ้นที<ออกจําหน่ายทัBงหมด  และกลุ่มบริษัทได้รับสิทธิแต่งตัB งกรรมการและ/หรือ
ผูบ้ริหารสําคญัในบริษทัดังกล่าวเพิ<มเติมอีกจาํนวน 1 ท่าน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแลว้ว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวมีผลทาํให้บริษทัฯ (ผ่าน Sansiri (US), Inc. ซึ< งเป็นบริษทัย่อย) มีอาํนาจควบคุมใน Standard 

International Holdings, LLC  และบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจึงเปลี<ยนสถานะเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั Sansiri (US), Inc. ไดด้าํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์<
ไดม้าและหนีB สินที<รับมา ณ วนัที<เปลี<ยนประเภทเงินลงทุน เพื<อปันส่วนตน้ทุนการซืBอธุรกิจให้แก่
รายการดงักล่าว โดยการวดัมูลค่านีBไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ และอยู่ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจาก
วนัที<ซืBอกิจการตามที<กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 3 (ปรับปรุง 2562) เรื<อง 
การรวมธุรกิจ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 รายละเอียดของราคาซืBอของบริษทัดงักล่าวมีดงัต่อไปนีB 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินสดจ่ายเพื<อซืBอเงินลงทุนในบริษทัย่อย 1,251,371 

บวก: มูลค่าทางบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน  

          Standard International Holdings, LLC และบริษทัย่อย ณ วนัที<ลงทุนเพิ<ม  1,821,779 

หัก: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที<ไดร้ับ (2,363,100) 

ค่าความนิยม ณ วนัที<ซืBอ 710,050 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 29,058 

ค่าความนิยม ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 739,108 

 มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์<ไดม้าและหนีB สินที<รับมาจาก Standard International 

Holdings, LLC และบริษทัย่อย ณ วนัที<ซืBอมีรายละเอียดดงันีB   

 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 364,963 364,963 

ลูกหนีBการคา้ 209,969 209,969 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื<น 10,148 10,148 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 225,796 225,796 

ที<ดิน อาคารและอุปกรณ์  31,160 31,160 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื<น  3,571,269 1,330,141 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื<น 12,507 12,507 

เจา้หนีBการคา้ (348,526) (348,526) 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (87,009) (87,009) 

หนีB สินหมุนเวียนอื<น (1,402) (1,402) 

ส่วนไดเ้สียที<ไม่มีอาํนาจควบคุม (35,219) (35,219) 

สินทรัพย์สุทธิของ Standard International Holdings, LLC และบริษัทย่อย 3,953,656 1,712,528 

ส่วนที<เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที<ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (ร้อยละ 40) 1,590,556  

สินทรัพยสุ์ทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษทัย่อย (ร้อยละ 60) 2,363,100  

ส่วนของราคาซืBอที<สูงกว่าสินทรัพยสุ์ทธิ 710,050  

รวม 3,073,150  

หัก: มูลค่าทางบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน Standard 

International Holdings, LLC และบริษทัย่อย ณ วนัที<ลงทุนเพิ<ม (1,821,779)  

เงินสดจ่ายเพื<อซืBอเงินลงทุนในบริษทัย่อย 1,251,371  

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัย่อย (364,963)  

เงินสดจ่ายสุทธิเพื<อซืBอเงินลงทุนในบริษทัย่อย 886,408  

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (5) การเลิกกิจการของบริษทัย่อย 

  เมื<อวนัที< 31 กรกฎาคม 2563 ที<ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บริษทั คิวอีดับเบิBลยู (ไทยแลนด์) 
จํากัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติให้บริษทัย่อยเลิกกิจการ ซึ< งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริษทักับ
กระทรวงพาณิชย ์แลว้เมื<อวนัที< 11 สิงหาคม 2563 ปัจจุบนับริษทัย่อยอยู่ระหว่างดาํเนินการชาํระบญัชี 

 (6) การลงทุนซืBอหุ้นสามญัในบริษทัย่อยแห่งใหม่ 

  เมื<อวนัที< 17 สิงหาคม 2563 บริษทัฯได้ทาํสัญญาซืBอหุ้นทัBงหมดในบริษทั พีเคแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
จาํกดั มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 351 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้่ายชาํระและรับโอนหุ้น
ที<จ่ายซืBอแลว้ในระหว่างงวดปัจจุบนั ต่อมาเมื<อวนัที< 3 กันยายน 2563 ได้จดทะเบียนเปลี<ยนชื<อบริษทั
กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น บริษทั สิริพฒัน ์อีเลฟเว่น จาํกดั 

  มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์<ระบุไดที้<ไดม้าและหนีB สินที<รับมาจากในบริษทัย่อยดงักล่าว ณ วนัที<ซืBอ
มีรายละเอียดดงันีB  

 (หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,445  

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื<อขาย 346,518  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื<น 1,317  

หนีBสิน  
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (11) 

สินทรัพย์สุทธ ิ 351,269  

เงินสดจ่ายเพื<อซืBอเงินลงทุนในบริษทัย่อย   351,269 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัย่อย  (3,445) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื<อซืBอเงินลงทุนในบริษทัย่อย 347,824 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เ งินลงทุนในการร่วมค้า ซึ< ง เ ป็น เ งินลง ทุนในกิจก ารที< บ ริษัทฯและบริษัทอื< นควบคุม ร่ วมกัน                              

มีรายละเอียดดงัต่อไปนีB  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 
สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทัฯและบริษทั ย ูซิตีB จาํกดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั       

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ     พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 19,275 19,404 

  โฮลดิBง วนั จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 

  โฮลดิBง ทู จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 53,742 38,921 

  โฮลดิBง ทรี จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 11,208 -(1) 

  โฮลดิBง โฟร์ จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 25,000 25,000 -(1) -(1) 

  โฮลดิBง ไฟฟ์ จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 400,000 50,000 196,232 -(1) 

  โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 32,908 34,116 

  โฮลดิBง เซเว่น จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 15,378 15,615 

  โฮลดิBง เอท จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 33,096 31,446 

  โฮลดิBง ไนน์ จาํกดั        

บริษทั นูโว ไลน์ พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 76,882 76,882 -(1) -(1) 

  เอเจนซี< จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 200,000 50,000 114,035 16,257 

 โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 12,500 50,000 104,670 62,475 

  โฮลดิBง ทเวลฟ์ จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ              
โฮลดิBง เธอร์ทีน จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 55,951 55,951 64,915 38,153 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 12,500 50,000 40,948 99,878 

 โฮลดิBง โฟร์ทีน จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 50,000 - -(1) 

 โฮลดิBง ฟิฟทีน จาํกดั        

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 

 
 

38 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 
สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 

 โฮลดิBง ซิกซ์ทีน จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 28,490 38,244 

 โฮลดิBง เซเว่นทีน จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 25,000 - 17,229 

 โฮลดิBง เอททีน จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 

 โฮลดิBง ไนน์ทีน จาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ          
โฮลดิBง ทเวนที จาํกดั              

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 50,000 - 21,772 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 

 โฮลดิBง ทเวนที วนั 

จาํกดั 

       

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 19,923 12,799 

 โฮลดิBง ทเวนที ท ูจาํกดั        

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                      
โฮลดิBง ทเวนที ทรี 
จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 25,000 25,000 940 10,200 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ         
โฮลดิBง ทเวนที โฟร์ จาํกดั             

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 25,000 - 12,036 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ          
โฮลดิBง ทเวนที ไฟฟ์ 

จาํกดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 25,000 - 7,532 

บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 25,000 25,000 -(1) 157 

บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั สิริ ทเีค วนั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 7,000 7,000 26,234 84,457 

บริษทั สิริ ทเีค ท ูจาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 

บริษทั สิริ ทเีค ทรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 

บริษทั สิริ ทเีค โฟร์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า   1,364,833 1,114,833 761,994 560,691 

(1) เงินลงทุนภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียซึ<งอยู่ภายใต ้“สํารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้” 

  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 

 
 

39 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ิธีส่วนได้เสียซึ< งอยู่ภายใต ้ “สํารองรายการภายใตว้ิธีส่วนได้เสียของเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้” มีรายละเอียดดงัต่อไปนีB  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทู จาํกดั 209,767 189,530 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ จาํกดั - 389,910 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไฟฟ์ จาํกดั 59,381 51,899 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั - 55,914 

บริษทั นูโว ไลน ์เอเจนซี< จาํกดั 107,170 63,985 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ฟิฟทีน จาํกดั - 42,234 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ทีน จาํกดั 118,014 110,485 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไนน์ทีน จาํกดั 51,467 32,246 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที วนั จาํกดั 47,269 21,827 

บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จาํกดั 9,120 - 

บริษทั สิริ ทีเค ทู จาํกดั 89,065 125,257 

บริษทั สิริ ทีเค ทรี จาํกดั  94,819 3,124 

บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จาํกดั  82,325 77,058 

รวม 868,397 1,163,469 

บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียส่วนที<มีมูลค่าติดลบซึ<งเกิดจากการตดักาํไร
จากรายการระหว่างกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมคา้ภายใตหั้วขอ้ "สํารองรายการภายใต้
วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมคา้" ในงบแสดงฐานะการเงินรวมมูลค่าเงินลงทุนที<ติดลบเกิดจาก
การตัดรายการกําไรจากรายการระหว่างกิจการที<เกี<ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน             

การร่วมคา้แต่ละราย 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนเงินลงทุน 
ราคาทุน/มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน  

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัฯและบริษัท ยู ซิตีB  จาํกดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง วนั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทู จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไฟฟ์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 25,000 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 400,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เซเว่น จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เอท จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไนน์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซี< จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 76,882 76,882 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 200,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวลฟ์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 12,500 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เธอร์ทีน จาํกดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 55,951 55,951 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ทีน จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 12,500 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ฟิฟทีน จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ทีน จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เซเว่นทีน จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เอททีน จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไนน์ทีน จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที จาํกดั            พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที วนั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ทู จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ทรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 25,000 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที โฟร์ 
จาํกดั            

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 25,000 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ไฟฟ์ 
จาํกดั              

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ - 50 - 25,000 

บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 50 50 25,000 25,000 
บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั สิริ ทีเค วนั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 7,000 7,000 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 70 70 35,000 35,000 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า    1,364,833 1,114,833 
ค่าเผื<อการลดมูลค่าของเงินลงทุน      
 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั    (200,000) - 
    บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั    (80,000) - 
 บริษทั สิริ ทีเค ทรี จาํกดั    (35,000) - 

รวมค่าเผื<อการลดมูลค่าของเงินลงทุน    (315,000) - 

เงินลงทุนในการร่วมค้า – สุทธิ    1,049,833 1,114,833 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน 2563 บริษทัฯบนัทึกขาดทุนจาการลดลงของมูลค่า               
เงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นจาํนวน 315 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) โดยแสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ<งของค่าใช้จ่าย
ในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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 (1) การลงทุนเพิ<มในการร่วมคา้และเปลี<ยนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 

 เมื<อวนัที< 20 มีนาคม 2563 บริษทัฯได้ทาํสัญญาซืBอหุ้นสามญัเพิ<มเติมจากผูถื้อหุ้นเดิม (ผูค้วบคุมร่วม)

ทัBงหมดในการร่วมคา้ 3 แห่ง ไดแ้ก ่บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที จาํกดั บริษทั บีทีเอส แสนสิริ
โฮลดิBง ทเวนที โฟร์ จาํกดั และบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนที ไฟฟ์ จาํกดั (“การร่วมคา้”) ทาํให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในการร่วมคา้ดงักล่าวเพิ<มขึBนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 โดยคิด
เป็นมูลค่าการลงทุนเพิ<มเติมทัBงหมด 167 ล้านบาท ตามที<ได้รับอนุมัติจากที<ประชุมคณะกรรมการ                 
บริษทัฯ เมื<อวนัที< 30 มีนาคม 2563  

 บริษทัฯไดจ้่ายชาํระและไดร้ับโอนหุ้นที<ซืBอแลว้เมื<อวนัที< 31 มีนาคม 2563 ทาํให้บริษทัฯมีอาํนาจควบคมุ
การร่วมคา้ดงักล่าว  จึงเปลี<ยนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามรายละเอียดที<
ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหต ุ11  

(2) การขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดข้ายหุ้นสามญัของการร่วมคา้โดยมีรายละเอียดดงันีB  

 เมื<อวนัที< 16 มกราคม 2563 บริษัทฯได้ทําสัญญาขายหุ้นทัBงหมดของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง                  
เอททีน จาํกัด ซึ< งเป็นการร่วมคา้ที<บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 จาํนวนทัBงสิBน 250,000 หุ้นในราคาซืBอขาย
รวม 41 ลา้นบาท ให้กบับริษทัที<ไม่เกี<ยวขอ้งกนัแห่งหนึ<ง บริษทัฯไดร้ับชาํระและโอนหุ้นให้แก่บริษทัที<
ไม่เกี<ยวขอ้งกนัแลว้ในวนัเดียวกนั  

 เมื<อวนัที< 20 มีนาคม 2563 บริษัทฯได้ทําสัญญาขายหุ้นทัBงหมดของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง                
ฟิฟทีน จาํกัด ซึ< งเป็นการร่วมคา้ที<บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 50 จาํนวนทัBงสิBน 500,000 หุ้น ในราคาซืBอขาย
รวม 1 ลา้นบาท ให้กับบริษทั ยู ซิตีB  จาํกัด (มหาชน) หรือผูค้วบคุมร่วม บริษทัฯไดร้ับชาํระและไดโ้อน
หุ้นให้แก่ผูค้วบคุมร่วมทัBงหมดแลว้เมื<อวนัที< 31 มีนาคม 2563  

 รายละเอียดการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้มีดงันีB        

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาขายตามสัญญา 

มูลค่าเงินลงทุน                         

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย                            
ณ วนัที<ขาย 

กาํไรจากการขายเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                        
โฮลดิBง เอททีน จาํกดั 

 

41,033 

 

17,228 

 

23,805 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                       
โฮลดิBง ฟิฟทีน จาํกดั 

 

1,000 

 

(48,709) 

 

49,709 

รวม 42,033 (31,481) 73,514 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ราคาขายตามสัญญา 
มูลค่าเงินลงทุนตาม                        

วิธีราคาทุน ณ วนัที<ขาย 

กาํไร (ขาดทุน) จาก               

การขายเงินลงทุน                      

ในการร่วมคา้ 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                   
โฮลดิBง เอททีน จาํกดั 

 

41,033 

 

25,000 

 

16,033 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                 
โฮลดิBง ฟิฟทีน จาํกดั 

 

1,000 

 

50,000 

 

(49,000) 

รวม 42,033 75,000 (32,967) 

(3)  การเพิ<มทุนของการร่วมคา้ 

 ในระหว่างงวด การร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพิ<มทุน ซึ<งมีรายละเอียดดงันีB  

 

การร่วมคา้ ทุนจดทะเบียนเดิม ทุนจดทะเบียนใหม่ เพิ<มทุน 

อนุมติั                      

ในที<ประชุมวิสามญั
ผูถ้ือหุ้นเมื<อวนัที< 

จดทะเบียนเพิ<มทุน
กบักระทรวงพาณิชย ์

เมื<อวนัที< 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั 

100 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท  700 ลา้นบาท 23 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั 

100 ลา้นบาท 400 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 23 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 

 บริษทัฯไดจ้่ายค่าหุ้นเพิ<มทุนของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั และบริษทั บีทีเอส แสนสิริ    
โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั แลว้เป็นจาํนวน 350 ลา้นบาทและ 150 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 (4)  การลดทุนของการร่วมคา้ 

 ในระหว่างงวด การร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนลดทุน ซึ<งมีรายละเอียดดงันีB  

 

การร่วมคา้ ทุนจดทะเบียนเดิม ทุนจดทะเบียนใหม่ ลดทุน 

อนุมติั                      

ในที<ประชุมวิสามญั
ผูถ้ือหุ้นเมื<อวนัที< 

จดทะเบียนลดทุนกบั
กระทรวงพาณิชย ์
เมื<อวนัที< 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลดิBง ทเวลฟ์ จาํกดั 

100 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท  75 ลา้นบาท 24 มิถุนายน 2563 14 สิงหาคม 2563 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลดิBง โฟร์ทีน จาํกดั 

100 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท 75 ลา้นบาท 24 มิถุนายน 2563 14 สิงหาคม 2563 

 บริษทัฯไดร้ับเงินคืนจากการลดทุนของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวลฟ์ จาํกดั และบริษทั บีทีเอส 

แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ทีน จาํกดั แลว้เป็นจาํนวน 37.5 ลา้นบาทและ 37.5 ลา้นบาทตามลาํดบั 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 

 
 

43 

12.2 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม

ดงันีB  
(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก                   
เงินลงทุนในการร่วมคา้   

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื<นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

 

เงินปันผลรับ                          

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทัฯและบริษทั ย ูซิตีB จาํกดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง วนั จาํกดั 7 (91) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทู จาํกดั (6,302) (1,973) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทรี จาํกดั (2,297) (2,177) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ จาํกดั 54,067 18,145 - - 35,000 - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไฟฟ์ จาํกดั (1,668) (1,570) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั (33,117) (10,312) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เซเว่น จาํกดั (93) 31,968 - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เอท จาํกดั (133) 12,512 - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไนน์ จาํกดั (60) 44,116 - - - - 

บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซี< จาํกดั (9,694) (6,366) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั (8,657) (1,298) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวลฟ์ จาํกดั 29,278 1,452 - - 30,000 - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เธอร์ทีน จาํกดั (29) (843) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ทีน จาํกดั (5,730) 25,574 - - 20,000 - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ฟิฟทีน จาํกดั - (10,360) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ทีน จาํกดั (1,777) (3,536) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เซเว่นทีน จาํกดั (1,379) (1,518) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เอททีน จาํกดั - (583) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไนน์ทีน จาํกดั (6,682) (1,413) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีจาํกดั           - (4,231) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีวนั จาํกดั (8,011) (9,286) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีท ูจาํกดั 20,826 (884) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีทรี จาํกดั (2,042) (2,605) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีโฟร์ จาํกดั            - (2,364) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีไฟฟ์ จาํกดั          - (2,628) - - - - 

บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จาํกดั (2,922) (3,252) - - - - 

บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั       

บริษทั สิริ ทเีค วนั จาํกดั 1,488 81,309 - - 25,830 - 

บริษทั สิริ ทเีค ท ูจาํกดั 52,121 (1,158) - - - - 

บริษทั สิริ ทเีค ทรี จาํกดั (13,782) (1,408) - - - - 

บริษทั สิริ ทเีค โฟร์ จาํกดั (1,715) (349) - - - - 

รวม 51,697 144,871 - - 110,830 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก                   
เงินลงทุนในการร่วมคา้   

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื<นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

 

เงินปันผลรับ                          

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทัฯและบริษทั ย ูซิตีB จาํกดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง วนั จาํกดั (129) 30,918 - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทู จาํกดั (14,643) (7,167) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทรี จาํกดั (7,609) (6,161) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ จาํกดั 455,315 105,332 - - 35,000 100,000 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไฟฟ์ จาํกดั (4,685) (4,684) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั (89,034) 21,376 - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เซเว่น จาํกดั (1,208) 29,287 - - - 95,000 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เอท จาํกดั (237) 47,928 - - - 65,000 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไนน์ จาํกดั 1,650 39,268 - - - 120,000 

บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซี< จาํกดั (26,682) (23,278) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั (39,650) (9,399) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวลฟ์ จาํกดั 206,434 (959) - - 30,000 - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เธอร์ทีน จาํกดั (19,811) (4,356) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง โฟร์ทีน จาํกดั 36,282 22,475 - - 20,000 - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ฟิฟทีน จาํกดั (2,336) (20,558) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ทีน จาํกดั 4,109 (12,680) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เซเว่นทีน จาํกดั (4,161) (4,513) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง เอททีน จาํกดั - (1,712) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไนน์ทีน จาํกดั (19,191) (6,557) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีจาํกดั (3,986) (12,038) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีวนั จาํกดั (25,442) (26,962) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีท ูจาํกดั 14,127 (6,663) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีทรี จาํกดั (6,359) (4,564) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีโฟร์ จาํกดั            (7,614) (4,270) - - - - 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ทเวนท ีไฟฟ์ จาํกดั             (2,764) (7,657) - - - - 

บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จาํกดั (9,276) (9,323) - - - - 

บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั       

บริษทั สิริ ทเีค วนั จาํกดั (28,655) 80,829 - - 25,830 - 

บริษทั สิริ ทเีค ท ูจาํกดั 50,241 (5,104) - - - - 

บริษทั สิริ ทเีค ทรี จาํกดั (79,163) (3,369) - - - - 

บริษทั สิริ ทเีค โฟร์ จาํกดั (5,268) (3,671) - - - - 

รวม 370,255 191,768 - - 110,830 380,000 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
     (หน่วย: พนับาท) 

  จดัตัBงขึBน งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ค่าเผื<อดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย-สุทธิ 
   30 

กนัยายน 

2563 

31 

ธันวาคม 

2562 

30 

กนัยายน 

2563 

31 

ธันวาคม 

2562 

30 

กนัยายน 

2563 

31 

ธันวาคม 

2562 

30 

กนัยายน 

2563 

31 

ธันวาคม 

2562 

30 

กนัยายน 

2563 

31 

ธันวาคม 

2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

ถือหุ้นผ่าน Sansiri (US), Inc.            

One Night, LLC บริการจอง
ห้องพกัใน
โรงแรมผ่าน
แอปพลิเคชั<น 

สหรัฐ 
อเมริกา 

64 64 270,675 225,796 185,926 198,134 - - 185,926 198,134 

             

ถือหุ้นผ่านบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จาํกดั            

บริษทั ออนเนียนแชค 
จาํกดั  

พฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

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

ถือหุ้นผ่านบริษทั แสนสิริ ไชน่า จาํกดั            

บริษทั ฮกัส ์อินชัวรันซ์ 
โบรกเกอร์ จาํกดั  

นายหน้า
ประกนัภยั 

ไทย 25 - 6,250 - 6,250 - - - 6,250 - 

รวม     286,925 235,796 201,216 207,174 (7,840) (7,840) 193,376 199,334 

 เมื<อวนัที< 22 กันยายน 2563 บริษัท แสนสิริ ไชน่า จํากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฮักส์                  

อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จาํกัด (“Hugs”) ซึ< งเป็นบริษทัที<จดัตัBงขึBนใหม่ในประเทศไทย เพื<อประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทัBงหมดของบริษัท คิดเป็นเงินลงทุนจํานวน                      

25 ล้านบาท ตามที<ได้รับอนุมัติจากที<ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื<อวนัที< 14 สิงหาคม 2563 และ              
บริษทัย่อยไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นแลว้ร้อยละ 25 ของจาํนวนเงินที<ลงทุน หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 6.25 ลา้นบาท 

13.2 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงันีB 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<น 

บริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2563 2562 2563 2562 

ถือหุ้นผ่าน Sansiri (US), Inc.     

Standard International, Holdings, LLC and its subsidiaries - 60.94 - - 

One Night, LLC (2.67) (4.84) - - 

ถือหุ้นผ่านบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จาํกดั     

บริษทั ออนเนียนแชค จาํกดั  - - - - 

ถือหุ้นผ่านบริษทั แสนสิริ ไชน่า จาํกดั     

บริษทั ฮักส์ อินชวัรันซ ์โบรกเกอร์ จาํกดั  - - - - 

รวม (2.67) 56.10 - - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจาก ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<น 

บริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2563 2562 2563 2562 

ถือหุ้นผ่าน Sansiri (US), Inc.     

Standard International, Holdings, LLC and its subsidiaries - (66.32) - - 

One Night, LLC (21.99) (4.84) - - 

ถือหุ้นผ่านบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จาํกดั     

บริษทั ออนเนียนแชค จาํกดั  - - - - 

ถือหุ้นผ่านบริษทั แสนสิริ ไชน่า จาํกดั     

บริษทั ฮักส์ อินชวัรันซ ์โบรกเกอร์ จาํกดั  - - - - 

รวม (21.99) (71.16) - - 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิBนสุดวันที<  30 กันยายน  2563 และ  2562 บริษัทย่อยไม่มี                                

เงินปันผลรับที<ไดร้ับจากบริษทัร่วม 

14. อสังหาริมทรัพย์เพื2อการลงทุน 

 รายการเปลี<ยนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนสําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน
2563 สรุปไดด้งันีB  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

                                       

งบการเงินรวม 

งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที2 31 ธันวาคม 2562 324.94 289.74 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน   

 การรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 16 มาถือปฏิบตัิครัB งแรก 232.67 47.52 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 557.61 337.26 

ซืBอระหว่างงวด 29.83 28.85 

เพิ<มขึBนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 30.49 - 

โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื<อขาย 520.13 532.51 

ค่าเสื<อมราคาสําหรับงวด (51.26) (23.60) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที2 30 กันยายน 2563 1,086.80 875.02 
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15. ที2ดินรอการพัฒนา 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม
2562 

ที<ดินรอการพฒันา 17,471.04 18,131.19 14,903.48 15,548.96 

หัก: ค่าเผื<อการลดมูลค่าโครงการ (134.30) (186.79) - - 

สุทธิ 17,336.74 17,944.40 14,903.48 15,548.96 

 ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ที<ดินรอการพฒันาของกลุ่มบริษัทซึ< งมีมูลค่าสุทธิตาม
บญัชี 13,183 ลา้นบาท และ 13,560 ลา้นบาท ตามลาํดับ ได้จดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11,923 ลา้นบาท และ 12,301 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

16.     ที2ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเปลี<ยนแปลงของบญัชีที<ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน 2563 

สรุปไดด้งันีB  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที2 31 ธันวาคม 2562 2,663.19 1,777.90 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน   

 การรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 16 มาถือปฏิบติัครัB งแรก (14.53) (14.53) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 2,648.66 1,763.37 

ซืBอระหว่างงวด 1,088.06 716.83 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (10.23) (3.61) 

ค่าเสื<อมราคาสําหรับงวด (239.19) (165.54) 

ดอกเบีBยจ่ายที<ถอืเป็นตน้ทุน 8.21 - 

ค่าเสื<อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้<บนัทึกเป็นตน้ทุน 7.04 - 

โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า 1.21 1.21 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี<ยน 5.83 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที2 30 กันยายน 2563 3,509.59 2,312.26 

 ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ที<ดินรวมทัBงสิ<งปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัซึ< งมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจาํนวน 1,850 ลา้นบาท และ 873 ลา้นบาท ตามลาํดับ ได้นําไปจดจาํนองเพื<อเป็นหลกัประกัน                

เงินกูย้ืมจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,626 ลา้นบาท และ 644 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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17. สินทรัพย์สิทธกิารใช้ 

 รายการเปลี<ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชสํ้าหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 สรุป
ไดด้งันีB  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที2 31 ธันวาคม 2562 - - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน              

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 16 มาถือปฏิบติัครัB งแรก 1,915.78 1,495.50 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 1,915.78 1,495.50 

เพิ<มระหว่างงวด 49.79 34.40 

ค่าเสื<อมราคาสําหรับงวด (135.45) (113.32) 

ค่าเสื<อมราคาที<บนัทึกเป็นตน้ทุนของที<ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ (7.04) - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี<ยน 5.44 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที2 30 กันยายน 2563 1,828.52 1,416.58 

 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดน้าํสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้<งมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชี จํานวน 41 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ตามลําดับ ไปจดจํานองเพื<อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจาก
ธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 41 ลา้นบาทและ 29 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื2น 

 รายการเปลี<ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื<นสําหรับงวดเก้าเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน 2563 

สรุปไดด้งันีB  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที2 1 มกราคม 2563 1,757.41 335.89 

ซืBอระหว่างงวด 131.14 52.65 

ปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื<นจากการซืBอ                
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 2,315.26 - 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวด (184.12) (98.95) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี<ยน 69.44 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที2 30 กันยายน 2563 4,089.13 289.59 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 

 
 

49 

19. เงินกู้ยืมระยะจากธนาคาร/ตัDวแลกเงนิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม /                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

เงินกูย้ืมระยะสัBนจากธนาคาร   

ตัZวสัญญาใชเ้งิน 2,130.00 5,513.89 

ตัZวแลกเงิน   

ราคาตามมูลค่า 660.00 1,390.00 

หัก: ดอกเบีBยจ่ายล่วงหนา้ (3.87) (6.65) 

ตัZวแลกเงินสุทธิ 656.13 1,383.35 

 ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 เงินกู้ยืมระยะสัBนจากธนาคารคิดดอกเบีB ยในอัตราร้อยละ 2.20 ถึง 3.25 ต่อปี                  

(31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 2.47 ถึง 3.90 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะสัBนจากธนาคารดงักล่าวจาํนวน 630 ลา้นบาท
คํBาประกันโดยที<ดินและสิ<งปลูกสร้างของโครงการของบริษทัฯ ตัZวแลกเงินมีอตัราดอกเบีBยร้อยละ 2.35 ถึง 
2.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 2.30 ถึง 2.50 ต่อปี) 

 ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสัBนจากธนาคารตามสัญญา
เงินกูที้<ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 6,490 ลา้นบาท และ 3,720 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
6,470 ลา้นบาท และ 3,700 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

20. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวแสดงไดด้งันีB 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

เงินกูย้ืมจากธนาคาร 20,530.35 19,705.12 13,589.26 13,259.18 

หัก: ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที<ถึง     

 กาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี (5,755.82) (3,912.04) (3,346.97) (2,613.48) 

สุทธิ 14,774.53 15,793.08 10,242.29 10,645.70 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบีBยในอตัรา MLR ลบร้อยละ 3.15 ถึง  MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี 

อตัรา BIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละ 1.60 ต่อปี และอตัรา LIBOR บวกร้อยละ 3.50 ต่อปีโดยมีกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยที์<มีการโอนและชาํระคืนเป็นรายไตรมาสและรายปี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัจาํนวน 18,162 ลา้นบาท 

และ 19,705 ล้านบาท ตามลําดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10,844 ล้านบาท และ 13,259 ล้านบาท) มี
หลกัประกนัคือ ที<ดินรวมทัBงสิ<งปลูกสร้างของโครงการ ที<ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ของกลุ่มบริษทั 

ทัBงนีB  สัญญาเงินกูย้ืมส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบตัิและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลการเพิ<มทุน
และลดทุนเรือนหุ้น การคํBาประกนัหนีB สิน การเปลี<ยนแปลงกรรมการ และการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน
บางประการ เป็นตน้ 

 การเปลี<ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียด
ดงันีB  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที2 1 มกราคม 2563 19,705.12 13,259.18 

กูเ้พิ<ม 5,604.34 4,443.44 

จ่ายคืนเงินกู ้ (6,025.26) (4,113.36) 

เพิ<มขึBนจากการซืBอเงินลงทุนในบริษทัย่อย 1,242.45 - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี<ยน 3.70 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที2 30 กนัยายน 2563 20,530.35 13,589.26 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์
ในประเทศในวงเงินประมาณ 5,675 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบีBยในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2.75 ถึง 
MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยที์<มีการ
โอนและชาํระคืนเป็นรายไตรมาส โดยตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทัBงหมดภายในปี 2570 เงินกูย้ืมจาํนวน 3,175 

ลา้นบาท มีหลกัประกนัคือที<ดินและสิ<งปลูกสร้างของโครงการ 

ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที<ยงั
ไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 64,017 ลา้นบาท และ 61,171 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 41,557 

ลา้นบาท และ 41,201 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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21. หนีBสินจากสัญญาจะซืBอจะขายทรัพย์สินที2มีสิทธิซืBอคืนและขายคืน 

 หนีB สินจากสัญญาจะซืBอจะขายทรัพยสิ์นที<มีสิทธิซืBอคืนและขายคืนดงักล่าว เป็นหนีB สินที<เกิดจากเงินที<รับมา
จากลูกคา้ (ผูจ้ะซืBอ) หลายรายจากการทาํสัญญาจะซืBอจะขายห้องชุดหลายสัญญากบักลุ่มบริษทั ซึ<งในบนัทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจะซืBอจะขายห้องชุดดังกล่าว คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ<มเติมกําหนดวนัโอน
กรรมสิทธิa ใหม่ โดยขยายกาํหนดระยะเวลาโอนกรรมสิทธิa ห้องชุดออกไปอีก 3 - 5 ปีนบัจากวนัที<ทาํสัญญา 
(กาํหนดโอนใหม่) โดยกลุ่มบริษทัหรือตวัแทนของกลุ่มบริษทัจะเป็นผูจ้ดัหาผูเ้ช่าและนําส่งค่าเช่าให้ลูกคา้
ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

 นอกจากนีB สัญญาดงักล่าวยงัไดก้าํหนดเงื<อนไขว่า กลุ่มบริษทัมีสิทธิซืBอคืนสิทธิของผูจ้ะซืBอห้องชุดภายใน
ระหว่างก่อนกาํหนดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa ให้ผูจ้ะซืBอ ตามราคาซืBอคืนที<ระบุไวใ้นสัญญาบวกส่วน
เพิ<มหักดว้ยรายไดค้่าเช่าตามจริงของห้องชุดดงักล่าวที<ผูจ้ะซืBอไดร้ับ และเมื<อครบกาํหนดในสัญญา ผูจ้ะซืBอมี
สิทธิขายคืนสิทธิของลูกคา้ในห้องชุด ตามราคาที<ระบุไวใ้นสัญญา ซึ< งคาํนวณจากราคาขายบวกส่วนเพิ<ม
ตลอดระยะเวลาของการขยายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิa ห้องชุดหักด้วยรายได้ค่าเช่าตามจริงที<ลูกคา้
ได้รับ อย่างไรก็ตามผูจ้ะซืBอสามารถขอรับโอนกรรมสิทธิa ในห้องชุดก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิ                   

ขายคืนได ้ 

 ซึ<งในการดาํเนินการจดัหาผูจ้ะซืBอเพื<อทาํสัญญาจะซืBอจะขายห้องชุดดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตัBง
บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ< งเป็นที<ปรึกษาทางการเงินในการขายทรัพย์สินและจัดหาแหล่งเงินทุน โดย
ให้บริการเสนอขายและจดัหาผูซื้Bอทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราคงที<
ของราคาทรัพยสิ์นที<ขายได ้

22. ตัDวเงินจ่ายระยะยาวค่าที2ดิน 

 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ตัZวเงินจ่ายระยะยาวค่าที<ดิน ซึ<งมีรายละเอียดดงันีB  
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

  2563 2562 2563 2562 

ตัZวเงินจ่ายระยะยาวค่าที<ดิน - ราคาตามมูลค่า 4,744.12 4,744.12 2,849.24 2,849.24 

หัก: ตน้ทุนทางการเงินรอตดัจ่าย (80.85) - (33.18) - 

ตัZวเงินจ่ายระยะยาวค่าที<ดิน - สุทธิ 4,663.27 4,744.12 2,816.06 2,849.24 

หัก: ตัZวเงินจ่ายระยะยาวค่าที<ดิน - ครบกาํหนด
ชาํระภายในหนึ<งปี (3,677.63) 

 

(1,328.56) (2,480.66) 

 

(1,328.56) 

ตัZวเงินจ่ายระยะยาวค่าที<ดิน - สุทธิจากส่วนที<
ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี 985.64 

 

3,415.56 335.40 

 

1,520.68 

 ตัZวเงินจ่ายระยะยาวค่าที<ดินเป็นตัZวเงินที<กลุ่มบริษทัออกให้แก่ผูข้ายที<ดินหลายราย โดยไม่มีการคิดดอกเบีBย 
ตัZวเงินดงักล่าวคํBาประกนัโดยอาวลัจากธนาคารแห่งหนึ<ง  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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23. หุ้นกู้ชนดิไม่มีหลกัประกัน 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ระบุชื<อผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซึ<งมีรายละเอียดดงันีB  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ อตัราดอกเบีBย อายุ ครบกาํหนด 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

หุ้นกูค้รัBงที< 1/2558 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี 2 มิถุนายน 2563 - 2,000.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 1/2560 ร้อยละ 3.40 ต่อปี 3 ปี 27 เมษายน 2563 - 2,000.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 2/2560 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี 30 พฤษภาคม 2563 - 1,000.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 3/2560 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 22 กนัยายน 2565 2,000.00 2,000.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 1/2561 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2566 4,000.00 4,000.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 2/2561 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 30 พฤศจิกายน 2564 2,000.00 2,000.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 3/2561 ร้อยละ 3.20 ต่อปี 3 ปี 23 สิงหาคม 2564 5,000.00 5,000.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 4/2561 ร้อยละ 3.60 ต่อปี 3 ปี 9 เดือน 25 วนั 22 กนัยายน 2565 2,500.00 2,500.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 1/2562 ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี  27 กุมภาพนัธ์ 2565 4,933.40 4,933.40 

หุ้นกูค้รัBงที< 2/2562 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี  17 พฤษภาคม 2565 450.00 450.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 3/2562 ร้อยละ 3.90 ต่อปี 3 ปี 10 เดือน  2 มิถุนายน 2566 4,000.00 4,000.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 4/2562 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี  16 สิงหาคม 2565 250.00 250.00 

หุ้นกูค้รัBงที< 5/2562 ร้อยละ 3.10 ต่อปี 2 ปี  8 พฤศจิกายน 2564 1,203.50 1,203.50 

หุ้นกูค้รัBงที< 1/2563 ร้อยละ 3.75 ต่อปี 3 ปี 8 เดือน 27 ตุลาคม 2566 4,000.00 - 

รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า    30,336.90 31,336.90 

หัก: ค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (54.25) (72.22) 

หุ้นกู ้- สุทธิ    30,282.65 31,264.68 

หัก: หุ้นกูที้<ครบกาํหนดชําระภายในหนึ<งปี   (4,995.23) (4,997.80) 

หุ้นกูส่้วนที<ครบกาํหนดชําระเกินกว่าหนึ<งปี   25,287.42 26,266.88 

 ทัBงนีB  ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิและหน้าที<ของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและหน้าที<บาง
ประการซึ<งรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหนีB สินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวม
ไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายุของหุ้นกู ้ทัBงนีB  หนีB สินให้หมายถึงเงินกูย้ืมที<มีดอกเบีBยเท่านัBน 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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24. หนีBสินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

หนีB สินตามสัญญาเช่า 2,440.07 - 1,779.40 - 

หัก: ดอกเบีBยรอการตดัจาํหน่าย (690.57) - (387.89) - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี<ยน 5.44 - - - 

รวม 1,754.94 - 1,391.51 - 

หัก: ส่วนที<ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี (167.43) - (121.49) - 

หนีB สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที<ถึง
กาํหนดชาํระภายในหนึ<งปี 1,587.51 - 1,270.02 - 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในอนาคตที<จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขัBนตํ<าตามสัญญาเช่าดงันีB  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขัBนตํ<าที<ตอ้งจ่ายทัBงสิBน                    

ตามสัญญาเช่า 237.90 864.00 1,345.84 2,447.74 

ดอกเบีBยตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (70.47) (295.24) (327.09) (692.80) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขัBนตํ<าที<ตอ้งจ่าย                
ทัBงสิBนตามสัญญาเช่า 167.43 568.76 1,018.75 1,754.94 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขัBนตํ<าที<ตอ้งจ่ายทัBงสิBน                  

ตามสัญญาเช่า 183.75 657.49 938.16 1,779.40 

ดอกเบีBยตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (62.26) (198.45) (127.18) (387.89) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขัBนตํ<าที<ตอ้งจ่าย                   
ทัBงสิBนตามสัญญาเช่า 121.49 459.04 810.98 1,391.51 
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25. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลี<ยนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที<                           
30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งันีB  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที2 1 มกราคม 2563 314.22 214.67 

เพิ<มระหว่างงวด 31.27 19.10 

จ่ายระหว่างงวด (7.17) (7.17) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที2 30 กันยายน 2563 338.32 226.60 

26. ประมาณการหนีBสิน 

 รายการเปลี<ยนแปลงของบญัชีประมาณการหนีB สินสําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน 2563 สรุป
ไดด้งันีB  

 ประมาณการหนีB สินระยะสัBน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ประมาณการ   ประมาณการ  

  หนีB สินเกี<ยวกบั   หนีB สินเกี<ยวกบั  

 ประมาณการ การรับประกนั  ประมาณการ การรับประกนั  

 หนีB สินเกี<ยวกบั บา้นและ  หนีB สินเกี<ยวกบั บา้นและ  

 การฟ้องร้อง อาคารชุด รวม การฟ้องร้อง อาคารชุด รวม 

ยอดคงเหลือตน้งวด 1.74 156.05 157.79 1.74 108.26 110.00 

เพิ<มระหว่างงวด 5.80 131.12 136.92 5.80 101.88 107.68 

จ่ายระหว่างงวด (0.59) (127.04) (127.63) (0.59) (76.85) (77.44) 

โอนกลบั - (1.11) (1.11) - - - 

ยอดคงเหลือสิBนงวด 6.95 159.02 165.97 6.95 133.29 140.24 
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ประมาณการหนีB สินระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินสมทบ ประมาณการ ประมาณการ  เงินสมทบ ประมาณการ ประมาณการ  

 กองทุน ค่าใช้จ่ายใน รับประกนั  กองทุน ค่าใช้จ่ายใน รับประกนั  

 นิติบุคคล การบาํรุง ซ่อมแซม  นิติบุคคล การบาํรุง 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 

เพิ<มระหว่างงวด 7.78 0.82 0.24 8.84 2.81 0.33 0.24 3.38 

จ่ายระหว่างงวด (16.24) (1.16) - (17.40) (6.89) (0.09) - (6.98) 

โอนกลบั - (7.84) - (7.84) - (2.43) - (2.43) 

ยอดคงเหลือสิBนงวด 265.90 - 1.05 266.95 235.49 - 1.05 236.54 

27. ทุนเรือนหุ้น 

 รายการกระทบยอดจาํนวนหุ้นสามญัในระหว่างงวด มีดงันีB  

 

จาํนวนหุ้น 

ราคาตาม
มูลค่า ทุนจดทะเบียน 

 (พนัหุ้น) (บาท) (พนับาท) 

หุ้นสามญัจดทะเบียน    

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 15,162,734 1.07 16,224,126 

เพิ<มทุนระหว่างงวด(1) 4,600,000 1.07 4,922,000 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 19,762,734 1.07 21,146,126 

(1) เมื<อว ันที< 24 กรกฎาคม 2563 ที<ประชุมสามัญประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการเพิ<มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 

16,224,125,722 บาท เป็น 21,146,125,722 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ<มทุน 4,600 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 

4,922 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ<มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื<อวนัที< 3 สิงหาคม 2563 ซึ<งการเพิ<มทุนดงักล่าวไดรั้บการ
จดัสรรดงันีB  

1. หุ้นสามญัเพิ<มทุนของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 2,500 ลา้นหุ้น มูลค่าที<ตราไวหุ้้นละ 1.07 บาทเพื<อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิที<จะซืBอหุ้นสามญัเพิ<มทุนที<ออกให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement) จาํนวนไม่เกิน 2,500 ลา้นหน่วย 

2. หุ้นสามญัเพิ<มทุนของบริษัทฯจาํนวนไม่เกิน 700 ลา้นหุ้น มูลค่าที<ตราไวหุ้้นละ 1.07 บาท เพื<อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิที<จะซืBอหุ้นสามัญเพิ<มทุนของบริษัทฯให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร/พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัB งที< 8 

(โครงการ ESOP # 8) จาํนวนไม่เกิน 700 ลา้นหน่วย 

3. หุ้นสามญัเพิ<มทุนของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 1,400 ลา้นหุ้น มูลค่าที<ตราไวหุ้้นละ 1.07 บาท (ซึ<งคิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละ 9 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที<ที<ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้มีการเพิ<มทุนแบบมอบอาํนาจทั<วไป (General 

Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement)  
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28. ใบสําคัญแสดงสิทธิซืBอหุ้นสามัญของบริษัทฯ/กําไรต่อหุ้น 

28.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซืBอหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิซืBอหุ้นสามญัของบริษทัฯมีรายละเอียดดงันีB  

   ใบสําคญั จาํนวนใบสําคัญ  

ประเภท  อตัราการใชสิ้ทธิต่อ  แสดงสิทธิ แสดงสิทธิที<มี จาํนวนใบสําคัญ 

ใบสําคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสําคญั ที<ยงัไม่ไดใ้ช ้ การใชสิ้ทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 

แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2563 ในระหว่างงวด 30 กนัยายน 2563 

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

 * หมดอายุวนัที< 30 สิงหาคม 2563 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน 2562 บริษทัฯบนัทึกค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ ESOP#7 

เป็นจาํนวน 1.97 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) ซึ<งแสดงเป็นค่าใชจ้่ายเกี<ยวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

28.2 กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขัBนพืBนฐานคาํนวณโดยการนํากาํไรสําหรับงวดที<เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<น) หักดอกเบีBยจ่ายสะสมสําหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที<มีลกัษณะคลา้ยทุนและหารดว้ยจาํนวน
ถวัเฉลี<ยถ่วงนํBาหนกัของหุ้นสามญัที<ถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่างงวด โดยไม่รวมหุ้นสามญัซืBอคืนตามที<กล่าว
ไวใ้นหมายเหตุ 29 

 กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยการนํากําไรสําหรับงวดที<เป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (ไม่รวม                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<น) หักดอกเบีBยจ่ายสะสมสําหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที<มีลกัษณะคลา้ยทุนและหารด้วย
ผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี<ยถ่วงนํB าหนกัที<ถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่างงวด กับจาํนวนถวัเฉลี<ยถ่วง
นํB าหนักของหุ้นสามญัที<บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื<อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทัBงสิBนให้เป็นหุ้นสามญั 

โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 
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กาํไรต่อหุ้นขัBนพืBนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันีB  
 สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี<ย  

 กาํไรสําหรับงวด ถ่วงนํBาหนัก กาํไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขัBนพืBนฐาน       

 กาํไรส่วนที<เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 764,860 451,005     

 หัก: ดอกเบีBยจ่ายสะสมสําหรับหุ้นกู ้            
ดอ้ยสิทธิที<มีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได้ (51,419) -     

 กาํไรที<ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 713,441 451,005 14,862,734 14,142,734 0.048 0.032 

 
สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี<ย  

 กาํไรสําหรับงวด ถ่วงนํBาหนัก กาํไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขัBนพืBนฐาน       

 กาํไรส่วนที<เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 294,794 447,137     

 หัก: ดอกเบีBยจ่ายสะสมสําหรับหุ้นกู ้            
ดอ้ยสิทธิที<มีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได้ (51,419) -     

 กาํไรที<ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 243,375 447,137 14,862,734 14,142,734 0.016 0.032 

 
 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี<ย  

 กาํไรสําหรับงวด ถ่วงนํBาหนัก กาํไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขัBนพืBนฐาน       

 กาํไรส่วนที<เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 1,084,912 1,141,008     

 หัก: ดอกเบีBยจ่ายสะสมสําหรับหุ้นกู ้            
ดอ้ยสิทธิที<มีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได้ (54,214) -     

 กาํไรที<ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 1,030,698 1,141,008 14,432,573 14,235,528 0.071 0.080 
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 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี<ย  

 กาํไรสําหรับงวด ถ่วงนํBาหนัก กาํไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขัBนพืBนฐาน       

 กาํไรส่วนที<เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 128,922 1,967,494     

 หัก: ดอกเบีBยจ่ายสะสมสําหรับหุ้นกู ้            
ดอ้ยสิทธิที<มีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได้ (54,214) -     

 กาํไรที<ใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น 74,708 1,967,494 14,432,573 14,235,528 0.005 0.138 

ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดจากผลกระทบของใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP#7 ในงบการเงินสําหรับ
งวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เนื<องจากราคาใชสิ้ทธิรวมกบัมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วย
ของใบสําคญัแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดถวัเฉลี<ยของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

29. หุ้นทุนซืBอคืน 

ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 หุ้นทุนซืBอคืน มีรายละเอียดดงันีB 

 

จาํนวนหุ้น ทุนซืBอคืน 

 

ราคาเฉลี<ยต่อหุ้น 

 (หุ้น) (บาท) (บาท) 

หุ้นทุนซืBอคืน ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 720,000,000 935,010,301 1.30 

จาํหน่ายหุ้นทุนซืBอคืนระหว่างงวด  (720,000,000) (628,150,589) 0.87 

ผลต่างระหว่างมูลค่าขายรวมของหุ้นทุนซืBอ
คืนและมูลค่าซืBอรวมของหุ้นทุนซืBอคนื   306,859,712 

 

ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดก้นักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินที<ไดจ้่ายซืBอหุ้นคืน
จนกว่าจะมีการจําหน่ายหุ้นที<ซืB อคืนได้หมดหรือลดทุนที<ชําระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซืBอคืนที<จําหน่ายไม่
หมดแล้วแต่กรณีนัBนเป็นจาํนวน 935 ล้านบาท โดยรายการสํารองดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงินภายใตหั้วขอ้ “กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - อื<นๆ”  

 เมื<อวนัที< 15 พฤษภาคม 2563 ที<ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมตัิให้บริษทัฯจาํหน่ายหุ้นทุนซืBอคืน
จาํนวน 720 ลา้นหุ้นคิดเป็นมูลค่าซืBอรวม 935 ลา้นบาท โดยการเสนอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในระหว่างวนัที< 4 มิถุนายนถึงวนัที< 17 มิถุนายน 2563 และกาํหนดเงื<อนไขว่าราคาเสนอขายหุ้นที<ซืBอคืน
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จะตอ้งไม่นอ้ยกว่าราคาปิดของหุ้นของบริษทัฯเฉลี<ย 5 วนัทาํการซืBอขายล่าสุดหักดว้ยจาํนวนร้อยละ 15 ของ
ราคาปิดเฉลี<ยดงักล่าว  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุ้นทุนซืBอคืนทัBงหมดจาํนวน 720 ลา้นหุ้นคิดเป็นมูลค่าขายรวม 

628 ลา้นบาท โดยบนัทึกผลต่างระหว่างมูลค่าขายรวมของหุ้นทุนซืBอคืนและมูลค่าซืBอรวมของหุ้นทุนซืBอคืน
จาํนวน 307 ลา้นบาทใน “กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร” และได้โอนกลบัสํารองหุ้นทุนซืBอคืนจาํนวน 935 ลา้น
บาท จาก “กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - อื<นๆ” ไปยงั “กาํไรสะสมที<ยงัไม่ไดจ้ดัสรร” 

30. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที2มีลักษณะคล้ายทุน  

 เมื<อวนัที< 26 มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้ออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที<มีลกัษณะคลา้ยทุนครัB งที< 1/2563 (“หุ้นกู้”) เป็น
จาํนวนเงิน 3,000 ลา้นบาท หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื<อผูถื้อ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผูแ้ทน                 

ผูถื้อหุ้นกู้และชําระคืนเงินต้นเพียงครัB งเดียวเมื<อเลิกบริษทัฯหรือเมื<อบริษัทฯใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
กาํหนดตามเงื<อนไขที<กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายย่อย
ทั<วไป ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูสุ้ทธิจากภาษีเงินได้จาํนวน 25.68 ลา้นบาท แสดงหักจากเงินที<ได้รับจาก
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ< งของ
วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้รับอนุมตัิจากที<ประชุมสามัญประจําปีผูถื้อหุ้นแล้วเมื<อว ันที<                   
29 เมษายน 2562 

        หุ้นกูมี้อตัราดอกเบีBยดงันีB   

ปีที< อตัราดอกเบีBย 

1 - 5  อตัราดอกเบีBยคงที<ร้อยละ 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 

 ดอกเบีBยมีกาํหนดชาํระทุกสามเดือน ทัBงนีBบริษทัฯมีสิทธิเลื<อนการชาํระดอกเบีBยพร้อมกบัสะสมดอกเบีBยคา้ง
ชาํระไปชาํระในวนัใดๆก็ไดโ้ดยไม่จาํกดัระยะเวลาและจาํนวนครัB งตามดุลยพินิจของบริษทัฯแต่เพียงผูเ้ดียว  
และผูถื้อหุ้นกูจ้ะไม่มีสิทธิไดร้ับดอกเบีBยหรืออื<นใดบนดอกเบีBยคา้งชาํระสะสมดงักล่าว ซึ<งหากบริษทัฯเลื<อน
การชาํระดอกเบีBย บริษทัฯจะตอ้งไม่กระทาํการดงัต่อไปนีB  

(ก) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล  

(ข) ชาํระดอกเบีBยหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใดๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯที<มีสถานะทางกฎหมายเท่า
เทียมกบัหุ้นกูห้รือดอ้ยกว่าหุ้นกู ้และ  
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(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซืBอ หรือซืBอคืนซึ<งหลกัทรัพยที์<ออกโดยบริษทัฯที<มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับ
หุ้นกูห้รือดอ้ยกว่าหุ้นกูโ้ดยมีค่าตอบแทน  

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน 2563 บริษทัฯจ่ายดอกเบีBยของหุ้นกูด้้อยสิทธิที<มีลกัษณะ
คลา้ยทุน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ เป็นจาํนวน 51.42 ลา้นบาท ซึ<งแสดงภายใตหั้วขอ้ “เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้
ดอ้ยสิทธิที<มีลกัษณะคลา้ยทุน - สุทธิจากภาษีเงินได”้ ในงบแสดงการเปลี<ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 มีดอกเบีBยคา้งจ่ายสะสมนบัจากวนัที<จ่ายดอกเบีBยครัB งล่าสุดเป็นจาํนวนเงิน 3.49 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

31. รายได้จากสัญญาที2ทํากับลูกค้า 

 การจําแนกรายได้  
(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายได้จากสัญญาที2ทํากับลูกค้า     

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย  ์ 7,635,039 4,074,183 4,474,860 3,771,855 

รายไดค่้าบริการธุรกิจ 625,832 1,062,330 638,444 1,571,308 

รายไดค่้าบริหารโรงแรม 27,252 23,328 - - 

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 26,065 30,931 43,557 50,542 

รายไดค่้าบริการอื<น 66,224 88,720 - 7,464 

รวมรายได้จากสัญญาที2ทํากับลูกค้า 8,380,412 5,279,492 5,156,861 5,401,169 

รายไดจ้ากโครงการเพื<อเช่า 27,744 22,863 19,558 9,709 

รายไดอื้<น     

กาํไรจากการขายที<ดิน - 478,873 - 469,476 

ดอกเบีBยรับ 53,039 95,305 118,566 159,059 

เงินปันผลรับ - 49 114,105 49 

อื<นๆ 120,556 105,163 74,030 65,811 

รวมรายได้ 8,581,751 5,981,745 5,483,120 6,105,273 

     

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ<ง 7,661,329 4,125,495 4,518,417 3,829,861 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ<ง 719,083 1,153,997 638,444 1,571,308 

รวมรายไดจ้ากสัญญาที<ทาํกบัลูกคา้ 8,380,412 5,279,492 5,156,861 5,401,169 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายได้จากสัญญาที2ทํากับลูกค้า     

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย  ์ 23,356,246 11,491,897 16,423,123 9,867,513 

รายไดค่้าบริการธุรกิจ 2,076,120 3,741,472 2,402,191 5,694,375 

รายไดค่้าบริหารโรงแรม 104,637 23,328 - - 

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 45,000 35,618 97,483 100,254 

รายไดค่้าบริการอื<น 142,098 218,796 8,131 25,121 

รวมรายได้จากสัญญาที2ทํากับลูกค้า 25,724,101 15,511,111 18,930,928 15,687,263 

รายไดจ้ากโครงการเพื<อเช่า 74,034 67,452 49,549 27,196 

รายไดอื้<น     

กาํไรจากการขายที<ดิน - 482,368 - 472,971 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 73,514 - - - 

ดอกเบีBยรับ 229,326 312,433 429,821 526,201 

เงินปันผลรับ - 122 114,105 380,122 

อื<นๆ 409,786 531,694 258,217 435,398 

รวมรายได้ 26,510,761 16,905,180 19,782,620 17,529,151 

     

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ<ง 23,421,905 11,590,564 16,528,737 9,992,888 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ<ง 2,302,196 3,920,547 2,402,191 5,694,375 

รวมรายไดจ้ากสัญญาที<ทาํกบัลูกคา้ 25,724,101 15,511,111 18,930,928 15,687,263 
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32 รายได้ค่าบริการอื2นและต้นทุนบริการอื2น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 3256  2256  

รายไดค้่าบริการอื<น     

รายไดจ้ากกจิการโรงแรม 0.22 20.38 - 7.46 

รายไดจ้ากกจิการโรงเรียน 66.00 68.34 - - 

รวม 66.22 88.72 - 7.46 

ตน้ทุนบริการอื<น     

ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 2.07 22.22 - 7.92 

ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 53.45 63.30 - - 

รวม 55.52 85.52 - 7.92 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 3256  2256  

รายไดค้่าบริการอื<น     

รายไดจ้ากกจิการโรงแรม 20.66 63.05 8.13 25.12 

รายไดจ้ากกจิการโรงเรียน 121.44 155.75 - - 

รวม 142.10 218.80 8.13 25.12 

ตน้ทุนบริการอื<น     

ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 41.72 69.30 16.04 25.86 

ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 151.14 177.84 - - 

รวม 192.86 247.14 16.04 25.86 
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33. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึBนจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอตัราภาษีเฉลี<ย            
ทัBงปีที<ประมาณไว ้

 (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กันยายน 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งันีB  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562  2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 236,547 176,156 98,720 163,917 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชั<วคราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชั<วคราว 6,039 (15,739) (50,319) (42,251) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที2แสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 242,586 160,417 48,401 121,666 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562  2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 397,808 599,482 162,532 530,270 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชั<วคราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชั<วคราว 185,649 (289,308) (134,182) (109,811) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที2แสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 583,457 310,174 28,350 420,459 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้<เกี<ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<นสําหรับงวดสามเดอืน
และเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันีB   

(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที<เกี<ยวขอ้งกบั 

    ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน 

     ที<กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

     ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<น 41,450 - 41,450 - 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที<เกี<ยวขอ้งกบั 

    ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน 

     ที<กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

     ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<น 41,450 - 41,450 - 
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34.  เงินปันผล 

 เงินปันผลที<ประกาศจ่ายในระหว่างงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผล                 

ประกาศจ่าย 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผล 

ต่อหุ้น 

(บาท) วนัที<จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลระหว่างกาล ที<ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 848.38 0.06 12 พฤษภาคม 2563 

 จากกาํไรของปี 2562  เมื<อวนัที< 13 เมษายน 2563(1)    

รวม  848.38 2) 0.06  

     

เงินปันผลระหว่างกาล                 

จากกาํไรสาํหรับงวด               

หกเดือนสิBนสุดวนัที<                 
30 มิถุนายน 2562 

ที<ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                 

เมื<อวนัที< 14 สิงหาคม 2562 

282.80(2)           0.02 10 กนัยายน 2562 

เงินปันผลจากกาํไร ที<ประชุมสามัญประจาํปีผูถ้ือหุ้น  1,149.012)           0.08 14 พฤษภาคม 2562 

 ของปี 2561  เมื<อวนัที< 29 เมษายน 2562(2)    

รวม  1,431.81(2) 0.10  

 (1)  เมื<อวนัที< 13 เมษายน 2563 ที<ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดสุดทา้ยจากผลการดาํเนินในปี 2562 ให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวนัที< 12 พฤษภาคม 2563 ทัBงนีB เป็นไปตามที<ที<ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มี
มติให้เลื<อนการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ที<กาํหนดไวใ้นวนัที< 17 เมษายน 2563 ออกไปอนัเนื<องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส 

COVID-19 และเพื<อลดผลกระทบที<อาจเกิดขึBนกบัจากการเลื<อนประชุมดังกล่าว โดยอาศยัมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 ที<ให้อาํนาจคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้ เมื<อวนัที< 24 กรกฎาคม 2563 ที<ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีมีมติ
รับทราบการจ่ายปันผลดงักล่าวแลว้  

 ทัBงนีB บริษัทฯมีการจ่ายปันผลจากกําไรสุทธิของปี 2562 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และเนื<องจากในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเมื<อวนัที< 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ซึ<งไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้
เมื<อวนัที< 10 กันยายน 2562 บริษัทฯจึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จากจํานวนหุ้น 14,139.7 ล้านหุ้น (หักหุ้นทุนซืBอคืนจาํนวน 

720.0 ลา้นหุ้น ซึ<งไม่มีสิทธิไดร้ับเงินปันผล) 

 (2) ที<ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นเมื<อวนัที< 29 เมษายน 2562 อนุมติัการจ่ายปันผลจากกําไรสุทธิของปี 2561 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 

บาท และเนื<องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื<อวนัที< 14 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดใน
อตัราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ<งไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้เมื<อวนัที< 12 กนัยายน 2561 บริษทัฯจึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท จากจาํนวน
หุ้น 14,362.7 ลา้นหุ้น (หักหุ้นทุนซืBอคืนจาํนวน 500.0 ลา้นหุ้น ซึ<งไม่มีสิทธิไดร้ับเงินปันผล) 
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35.  ภาระผูกพันและหนีBสินที2อาจจะเกิดขึBน 

35.1 ภาระผูกพันเกี2ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกี<ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงันีB  

ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาต่าง ๆ เกี<ยวกบัการพฒันาโครงการ สัญญาจา้งตกแต่ง สัญญาจา้ง
บริการให้คาํปรึกษาและสัญญาจ้างพฒันาและติดตัBงระบบเป็นจาํนวนเงิน 11,888 ล้านบาท และ 
14,939 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6,745 ลา้นบาท และ 7,489 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ข) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพันจากการทาํสัญญาจะซืBอจะขายที<ดินเป็นจํานวนเงิน 6,792 ล้านบาท และ 
10,132 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5,887 ลา้นบาท และ 8,945 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

35.2 ภาระผูกพันเกี2ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

ก) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการที<เกี<ยวขอ้งกบัการเช่าพืBนที<ในอาคาร รถยนต์
และอุปกรณ ์อายุของสัญญามีระยะเวลาตัBงแต่ 1 ถึง 2 ปี 

 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 จาํนวนเงินขัBนตํ<าที<กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทัBงสิBนภายใตสั้ญญาเช่าที<มี
อายุสัญญา 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัจากวนัที<สัญญาเช่าเริ<มมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงที<มีมูลค่าตํ<า
และสัญญาบริการที<บอกเลิกไม่ได้ (31 ธันวาคม 2562: จํานวนเงินขัBนตํ<าที<กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายใน
อนาคตทัBงสิBนภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการที<บอกเลิกไม่ได)้ มีดงันีB   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม    

2562 

30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม    

2562 

จ่ายชาํระ:     

ภายใน 1 ปี 4 109 4 77 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 156 - 37 

มากกว่า 5 ปี - 39 - - 

รวม 4 304 4 114 
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ข) ณ วันที< 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี<ยวกับค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของโครงการเป็นจํานวนประมาณ 127 ล้านบาท และ 138 ล้านบาท ตามลําดับ                     

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 102 ลา้นบาท และ 121 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ค) ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีที<ดินในโครงการที<ติดภาระจาํยอมรวม
จาํนวนประมาณ 83 ไร่ และ 72 ไร่ ตามลาํดับ ซึ< งมูลค่าของที<ดินที<ถือภาระจาํยอมดังกล่าวได้รวม             

เป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

ง) สัญญาเช่าระยะยาวที<มีสาระสําคญัไดแ้ก ่

• บริษทั แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) ได้ทาํสัญญาเช่าที<ดินและสิ<งปลูกสร้างบริเวณซอยริมคลอง 
พระโขนง เพื<อใชเ้ป็นที<ตัBงสํานกังานใหญ่แห่งใหม่ในนาม SIRI CAMPUS โดยสัญญามีกาํหนด
ระยะเวลา 12 ปี นบัตัBงแต่วนัที< 16 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัที< 15 ธนัวาคม 2574 มีมูลค่าการเช่ารวม 

1,793 ลา้นบาท แบ่งชาํระเป็นรายเดือน เดือนละ 12.45 ลา้นบาทตลอดระยะเวลา 12 ปีตามที<
ระบุในสัญญา โดยภาระผูกพนั ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 1,781 ลา้นบาท  

• บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํสัญญาเช่าที<ดินบริเวณซอยสุขุมวิท 77 เพื<อใชใ้นการปลูก
สร้างศูนยก์ารคา้ชุมชนในนามฮาบิโตะ โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัBงแต่วนัที<               
16 สิงหาคม 2556 ถึงวนัที< 15 สิงหาคม 2586 มีมูลค่าการเช่ารวม 42 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระ
เป็น 3 งวด งวดแรกเป็นจาํนวนเงิน 21 ลา้นบาท ไดช้าํระไปแลว้ในเดือนสิงหาคม 2556 ส่วนที<
เหลืออีกสองงวดได้แบ่งชําระงวดละ 10.5 ล้านบาท โดยงวดที<สองจะชําระเมื<อระยะเวลา                
การเช่าครบ 10 ปี และงวดที<สามเมื<อระยะเวลาการเช่าครบ 20 ปี โดยภาระผูกพัน ณ วนัที<              
31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 21 ลา้นบาท  

• บริษทั ชนชัย จาํกัด ได้ทาํสัญญาเช่าที<ดินกบัสํานักงานพระคลงัขา้งที<เพื<อใช้ในการปลูกสร้าง
อาคารชุดเพื<อให้เช่าโครงการบ้านแสนสิริ โดยสัญญามีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัBงแต่                      
1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวนัที< 31 ตุลาคม 2566 มีมูลค่าการเช่ารวม 118 ลา้นบาท ชาํระครัB งแรก
จาํนวน 30 ลา้นบาท ส่วนที<เหลือชาํระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 30 ปีตามที<ระบุในสัญญา
โดยภาระผูกพนั ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 19 ลา้นบาท                  

• บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จํากัด ได้ทําสัญญาเช่าที<ดินกับสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยเ์พื<อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื<อให้เช่า โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี 

นบัตัBงแต่วนัที< 16 กนัยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88 ลา้นบาท ซึ<งบริษทัย่อยไดจ้่าย
ชาํระค่าเช่าทัBงจาํนวนครบถว้นในเดือนกรกฎาคม 2547 
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• เมื<อวนัที< 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จํากัด ได้ทําสัญญาเช่าที<ดินบริเวณซอย                
หัวหิน 65 เพื<อใช้ในการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 

587 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์เพื<อการก่อสร้างสิ<งปลูกสร้างใน
ที<ดินจาํนวน 120 ลา้นบาทซึ< งได้ชาํระในวนัทาํสัญญา และส่วนที<เหลือชาํระเป็นค่าเช่าจาํนวน                     

30 งวด โดยชาํระล่วงหน้าเป็นรายปีตลอดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตัBงแต่วนัที< 6 สิงหาคม 2565 

ถึงวนัที< 5 สิงหาคม 2595 ตามที<ระบุในสัญญาโดยภาระผูกพัน ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2562                   

มีจาํนวน 467 ลา้นบาท  

ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัที<เกี<ยวขอ้งกับสัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าว
ขา้งตน้ที<มีสาระสําคญั เนื<องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 16 มาถือปฏิบัติ                   
ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หนีB สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ไวใ้นบญัชี
แลว้ตามที<กล่าวไวใ้นหมายเหต ุ2 

35.3 เลตเตอร์ออฟเครดิต 

          ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตที<ยงัไม่ได้ใช้เป็นจาํนวนประมาณ 475   

ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 1,103 ล้านบาท และ 1.43 ล้านยูโร) (งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที< 30 

กันยายน 2563: 475 ล้านบาท) เพื<อใช้ในการจ่ายชําระค่าก่อสร้างกับผูร้ับเหมาก่อสร้างโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์และใชใ้นการซืBอเครื<องจกัรจากต่างประเทศ 

35.4 หนังสือคํBาประกันธนาคาร 

 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 มีหนงัสือคํBาประกนัที<ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัคงเหลืออยู่จาํนวน 

4,846 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 4,873 ลา้นบาท) ซึ< งเกี<ยวเนื<องกับภาระผูกพนัทางปฏิบตัิบางประการ
ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซึ< งประกอบด้วยหนังสือคํBาประกนัการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคคํBาประกนั
การจดัทาํสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที<ดิน คํBาประกันการใช้ไฟฟ้า และอื<นๆ              

(งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563: 4,347 ลา้นบาท, 31 ธนัวาคม 2562: 4,463 ลา้นบาท) 

35.5 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีคดีความหลายคดีที<เกี<ยวเนื<องกับการถูก
กล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซืBอจะขายและคดีละเมิด ซึ<งถูกเรียกร้องให้ชาํระค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

1,447  ลา้นบาท และ 1,490 ลา้นบาท ตามลาํดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 98 ลา้นบาท และ 154 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั) ค่าเสียหายดงักล่าวไม่รวมค่าเสียหายตามกรณีในขอ้ ก) ซึ<งบริษทัฯไดบ้นัทึกประมาณการหนีB สิน
เกี<ยวกบัการฟ้องร้องในระหว่างงวดแลว้ คดีส่วนหนึ<งมีรายละเอียดดงันีB  
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ก) ในปี 2560 บริษัทฯถูกฟ้องร้องจากเจ้าของที<ดินข้างเคียงโครงการในข้อหาความผิดละเมิดเรียก
ค่าเสียหาย กรณีท่อเมนระบายนํB าเสียในโครงการเศรษฐสิริ ประชาชื<น แตก เป็นเหตุให้นํB าเสียจาก
หมู่บา้นดังกล่าวไหลเขา้ไปในที<ดินขา้งเคียง ทาํให้ได้รับความเสียหายทัBงทรัพยสิ์นและธุรกิจอื<นๆ 

โดยขอให้บริษทัฯชดใชค้่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 126 ลา้นบาท เนื<องจากคดีนีB เป็นคดีละเมิด
เรียกค่าเสียหาย ผูฟ้้องจึงมีภาระการพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากบริษทัฯจริง รวมถึงพิสูจน์ความ
เสียหายว่าเกิดขึBนจริงตามที<กล่าวอา้ง ถา้ผูฟ้้องไม่สามารถพิสูจน์ไดมี้โอกาสที<ศาลอาจมีคาํสั<งยกฟ้อง
ต่อมาเมื<อวนัที< 7 ตุลาคม 2563 มีคาํพิพากษาศาลชัBนตน้ให้บริษทัฯชําระค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน                 

4,447,700 บาท  พร้อมดอกเบีB ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของค่าเสียหายดังกล่าวนับแต่ว ันที<ทําละเมิด                       

(25 กนัยายน 2559) ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จสิBน และให้บริษทัฯซ่อมแซมระบบระบายนํBาของโครงการ
เศรษฐสิริประชาชื<นและถนนภาระจาํยอม คดีอยู่ในระหว่างที<บริษทัจะยื<นขออุทธรณ์คาํพิพากษาของ
ศาลชัBนตน้ต่อไป โดยศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ถึงวนัที< 4 ธนัวาคม 2563 ในระหว่าง
งวดปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกประมาณหนีB สินเกี<ยวกับการฟ้องร้องดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ  

6 ลา้นบาทในงบการเงินแลว้ 

ข) ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องให้เพิกถอนนิติกรรมการซืBอขายที<ดินและจดทะเบียนโอน
ที<ดินคืนแก่โจทก์ เนื<องจากผูจ้ดัการมรดกขายที<ดินให้แก่บริษทัย่อยโดยไม่มีอาํนาจ หากนิติกรรม
ดังกล่าวมิอาจเพิกถอนและโอนกรรมสิทธิa ของที<ดินคืนได้ ให้บริษทัย่อยร่วมกับจาํเลยที<เกี<ยวข้อง
ชดใช้เงินให้แก่โจทก์เป็นจาํนวนเงิน 959 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบีB ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี                  

จากขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ประกอบกบัเคยมีคาํวินิจฉัยของศาลฎีกาในขอ้เท็จจริงทาํนองเดียวกนั 

บริษทัฯ จึงมีความเห็นโดยสุจริตว่า บริษทัย่อยไม่มีความเสี<ยงที<จะตอ้งถูกเพิกถอนนิติกรรมที<รับโอน
ที<ดิน และไม่มีความเสี<ยงที<จะตอ้งชาํระค่าเสียหายให้แก่โจทก ์

 ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 ที<ดินพิพาทดังกล่าวมีมูลค่าที<ดินรวมตน้ทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) 

เป็นจาํนวนเงิน 2,149 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยู่ระหว่างสืบพยานโจทก์  

 นอกจากนีB  ในระหว่างปี 2561 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ ไนน์ทีน จาํกดั (การร่วมคา้) ซึ<งเป็นผูพ้ฒันาโครงการ
เดอะไลน ์สาทร (โครงการฯ) ไดถู้กฟ้องร้องจากนิติบุคคลอาคารชุดขา้งเคียงขอให้เพิกถอนรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ<งแวดลอ้ม (EIA) และขอให้การร่วมคา้ดงักล่าวดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมี้ส่วนได้เสียบริเวณรอบโครงการ โดยใช้หน่วยงานหรือองค์กรอิสระที<มีความเชี<ยวชาญตามที<ศาล
เห็นสมควร ต่อมาเมื<อวนัที< 28 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองชัBนตน้มีคาํสั<งเกี<ยวกับวิธีการชั<วคราวก่อนการ
พิพากษาคดีปกครองให้หยุดการดาํเนินการก่อสร้างโครงการฯ เป็นการชั<วคราว เมื<อวนัที< 11 ตุลาคม 2562 

การร่วมคา้ได้ยื<นอุทธรณ์คาํสั<งของศาลปกครองชัBนตน้ พร้อมเสนอคาํร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคาํสั<ง
ระงบัคาํสั<งดังกล่าว เพื<อเป็นการทุเลาการบงัคบัตามคาํสั<งทางปกครองไวเ้ป็นการชั<วคราวก่อนการวินิจฉัย
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อุทธรณ ์และวนัที< 25 มิถุนายน 2563 สํานกังานศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั<งรับคาํชีBแจงสําหรับคาํคดัคา้นคาํ
ขอให้ระงบัคาํสั<งเกี<ยวกบัวิธีการชั<วคราวของผูฟ้้องคดี ลงวนัที< 11 มิถุนายน 2563 ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และเมื<อวนัที< 1 ตุลาคม 2563 ศาลปกครองกลางไดแ้จง้ว่าศาลมีคาํสั<งให้
รอการพิจารณาคดีไว้ชั<วคราวแล้วส่งความเห็นเกี<ยวกับอาํนาจหน้าที<ระหว่างศาลไปยงัสํานักงานศาล
ยุติธรรม ตามนยัมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการวินิจฉัยชีBขาดอาํนาจหนา้ที<ระหว่างศาล พ.ศ. 2562  

และขอ้ 19 ของขอ้บงัคบัของคณะกรรมการวินิจฉัยชีBขาดอาํนาจหน้าที<ระหว่างศาล ว่าดว้ยวิธีการเสนอเรื<อง
การพิจารณาและการวินิจฉัย พ.ศ. 2544 ก่อน จึงยงัไม่มีคาํสั<งหรือคาํพิพากษาคดีปกครอง 

 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 โครงการดงักล่าวมีตน้ทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) เป็นจาํนวนเงิน 1,761 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นตน้ทุนค่าที<ดิน 793 ลา้นบาทและตน้ทุนการก่อสร้างรวมดอกเบีBยคิดเป็นจาํนวน 968 ลา้น
บาท ทัBงนีBจากในคาํฟ้อง คาํร้อง คาํสั<ง รวมถึงขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายต่างๆที<บริษทัฯ ไดย้กมาเป็นขอ้ต่อสู้
คดี ฝ่ายบริหารของการร่วมคา้เห็นว่าศาลปกครองจะไม่มีคาํพิพากษาหรือสั<งให้เพิกถอนความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ<งแวดลอ้ม และใบรับแจง้ให้ก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง รืBอถอนอาคารที<ออก
ให้แก่บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ไนน์ทีน จาํกดั และยกเลิกการก่อสร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร ตามที<
โจทก์ร้องขอ  

 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้อยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ฝ่ายบริหารเชื<อมั<นว่ากลุ่มบริษทัจะไม่ไดร้ับความเสียหาย
จากคด ีนอกเหนือจากประมาณการหนีB สินเกี<ยวกบัการฟ้องร้องที<กลุ่มบริษทัได้บนัทึกไวใ้นงบการเงินแลว้ 
(หมายเหต ุ26) 

35.6 ภาระผูกพันจากสัญญาเงินลงทุน 

 ณ วนัที< 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการทาํสัญญาเงินลงทุนในบริษทัต่างประเทศที<ยงัไม่
ชาํระภายใตสั้ญญาจาํนวน 2.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (31 ธนัวาคม 2562: 4.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

35.7 ภาระผูกพันอื2น 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี<ยวกบัการบริจาคเงินให้แก่องคก์ารทุนเพื<อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Children's Fund: UNICEF) จาํนวนไม่ตํ<ากว่า 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นเวลา 3 ปี ตัBงแต่ปี 2557 ถึงปี 

2559 ทัBงนีB เป็นไปตามบนัทึกความเขา้ใจระหว่างบริษทัฯและองคก์ารยูนิเซฟซึ<งลงนามเมื<อวนัที< 29 มกราคม 

2557 โดยที<ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครัB งที< 3/2560 ได้พิจารณาอนุมัติการต่ออายุขอ้ตกลงดังกล่าว
ออกไปอีกหนึ< งคราว เป็นเวลา 3 ปี ตัBงแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 อย่างไรก็ตาม ที<ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
ครัB งที< 15/2562 ได้พิจารณาอนุมตัิการต่ออายุขอ้ตกลงดังกล่าวออกไปอีกหนึ< งคราว เป็นเวลา 1 ปี ตัBงแต่ปี 

2562 ถึงปี 2563 
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36. ส่วนงานดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลี<ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที<รายงาน 

  ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิBนสุดวนัที<                     
30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนีB  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

     

 ธุรกิจ และนายหน้าซืBอขาย ธุรกิจบริหาร   ตดัรายการ  

 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื<น ๆ รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        

- โครงการบา้น 4,489       

- โครงการคอนโดมิเนียม 3,146       

รวม 7,635       

รายไดจ้ากการขายวสัดกุ่อสร้าง 26       

รายไดจ้ากโครงการเพื<อเช่า 28       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,689 626 27 66 8,408 - 8,408 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 31 318 - 11 360 (360) - 

ดอกเบีBยรับ 121 5 - 2 128 (75) 53 

ตน้ทุนทางการเงิน (274) - (4) (7) (285) 72 (213) 

ค่าเสื<อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (101) (5) (6) - (112) - (112) 

โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของมลูค่า        

   เงินให้กูยื้มแกก่ิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั 35 - - - 35 17 52 

        

กําไรของส่วนงาน 1,244 562 (71) 16 1,751 (217) 1,534 

รายไดอ้ื<น       120 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        

   ในการร่วมคา้       52 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน        

   บริษทัร่วม       (3) 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง       (728) 

กาํไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได ้       975 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (243) 

กาํไรสําหรับงวด       732 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2562 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

     

 ธุรกิจ และนายหน้าซืBอขาย ธุรกิจบริหาร   ตดัรายการ  

 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื<น ๆ รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        

- โครงการบา้น 2,917       

- โครงการคอนโดมิเนียม 1,157       

รวม 4,074       

รายไดจ้ากการขายวสัดกุ่อสร้าง 31       

รายไดจ้ากโครงการเพื<อเช่า 23       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,128 1,062 23 89 5,302 - 5,302 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 48 796 - 11 855 (855) - 

ดอกเบีBยรับ 162 4 - 13 179 (84) 95 

ตน้ทุนทางการเงิน (362) - (15) (17) (394) 112 (282) 

ค่าเสื<อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (45) (5) (10) (1) (61) - (61) 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า        

   ตน้ทุนโครงการพฒันา        

   อสังหาริมทรัพยเ์พื<อขาย (95) - - - (95) - (95) 

        

กําไรของส่วนงาน 450 980 (28) 10 1,412 (787) 625 

รายไดอ้ื<น       584 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        

   ในการร่วมคา้       145 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน        

   บริษทัร่วม       56 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง       (826) 

กาํไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได ้       584 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (160) 

กาํไรสําหรับงวด       424 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2563 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

     

 ธุรกิจ และนายหน้าซืBอขาย ธุรกิจบริหาร   ตดัรายการ  

 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื<น ๆ รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        

- โครงการบา้น 13,938       

- โครงการคอนโดมิเนียม 9,418       

รวม 23,356       

รายไดจ้ากการขายวสัดกุ่อสร้าง 45       

รายไดจ้ากโครงการเพื<อเช่า 74       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 23,475 2,076 105 142 25,798 - 25,798 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 103 1,251 - 32 1,386 (1,386) - 

ดอกเบีBยรับ 437 17 - 5 459 (230) 229 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (897) (4) (11) (17) (929) 211 (718) 

ค่าเสื<อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (286) (15) (71) (2) (374) - (374) 

โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ        

   มูลค่าที<ดินรอการพฒันา 52 - - - 52 - 52 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า        

   เงินให้กูยื้มแกก่ิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั (109) - - - (109) 94 (15) 

        

กําไรของส่วนงาน 2,578 1,820 (342) (33) 4,023 (930) 3,093 

รายไดอ้ื<น       483 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        

   ในการร่วมคา้       370 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน        

   บริษทัร่วม       (22) 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง       (2,411) 

กาํไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได ้       1,513 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (583) 

กาํไรสําหรับงวด       930 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดเกา้เดือนสิBนสุดวนัที< 30 กนัยายน 2562 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

     

 ธุรกิจ และนายหน้าซืBอขาย ธุรกิจบริหาร   ตดัรายการ  

 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื<น ๆ รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        

- โครงการบา้น 8,994       

- โครงการคอนโดมิเนียม 2,498       

รวม 11,492       

รายไดจ้ากการขายวสัดกุ่อสร้าง 36       

รายไดจ้ากโครงการเพื<อเช่า 67       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 11,595 3,741 23 219 15,578 - 15,578 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 117 2,929 - 32 3,078 (3,078) - 

ดอกเบีBยรับ 537 11 - 18 566 (254) 312 

ตน้ทุนทางการเงิน (948) (1) (15) (29) (993) 362 (631) 

ค่าเสื<อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (123) (14) (10) (2) (149) - (149) 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า        

   ตน้ทุนโครงการพฒันา        

   อสังหาริมทรัพยเ์พื<อขาย (82) - - - (82) - (82) 

        

กําไรของส่วนงาน 1,557 3,871 (28) (19) 5,381 (2,930) 2,451 
รายไดอ้ื<น       1,014 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน        

   ในการร่วมคา้       192 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน        

   บริษทัร่วม       (71) 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง       (2,163) 

กาํไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได ้       1,423 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (310) 

กาํไรสําหรับงวด       1,113 

37. เครื2องมือทางการเงิน 

37.1   มูลค่ายุติธรรมของเครื2องมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษัทประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื2องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนีB 

ก) สินทรัพย์และหนีB สินทางการเงินที<จะครบกาํหนดในระยะเวลาอันสัB น ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหนีBการคา้และเจา้หนีBการคา้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที<แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกูที้<จ่ายดอกเบีBยในอตัราคงที<แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีBยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะสัBนและระยะยาวที<จ่ายดอกเบีBยในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีBยในตลาดแสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที<แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชัBนของมูลค่ายุติธรรม 

 สินทรัพยแ์ละหนีB สินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที<แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปนีB  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 30 กนัยายน 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

หนีB สินทางการเงิน     

หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 30,283 31,265 30,290 31,643 

37.2 ลําดับชัBนของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที< 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินที<วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม และแยกแสดง
ตามลาํดบัชัBนของมูลค่ายุติธรรม ดงันีB   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที2วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื<น  - - 1,446 1,446 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที2วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื<น  - - 138 138 
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38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

38.1 ในระหว่างวนัที< 20 ตุลาคม ถึงวนัที< 21 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที<ครบกาํหนด         

ไถ่ถอนเมื<อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) และใบสําคญัแสดงสิทธิที<จะซืBอหุ้นสามญัเพิ<มทุน ดงันีB  

 (ก) หุ้นกู้ที<ครบกําหนดไถ่ถอนเมื<อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ซึ< งมีชื<อเฉพาะว่า "Subordinated 

Perpetual Debentures of Sansiri Public Company Limited No. 2/2563 Payable Upon Dissolution with 

the Issuer's Right to Early Redemption and Unconditional Interest Deferral" โดยเป็นการออกและเสนอ
ขายหุ้นกูใ้นวงจาํกดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง จาํนวน 2.05 ลา้นหน่วย โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวม 

2,050 ลา้นบาท 

 (ข)  ใบสําคญัแสดงสิทธิที<จะซืBอหุ้นสามญัเพิ<มทุน จาํนวน 2,050 ลา้นหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย 
ให้แก่ Theatre Lane Limited ซึ< งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที<ถูกจดัตัBงขึBนภายใตก้ฎหมายต่างประเทศ
และเป็นผูล้งทุนที<มีศกัยภาพและสามารถลงทุนในบริษทัฯได้จริง โดยจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย 
partnership funds ซึ< งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที<ผู ้จัดการกองทุนมีอาํนาจ
บริหารและตัดสินใจเกี<ยวกับการลงทุนของกองทุน) ที<ถูกจัดตัBงขึBนตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ< งมี
ผู ้จัดการกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ< งเป็นบริษัทที<ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานกาํกับดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องฮ่องกง (Securities and Futures Commission 

of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพยสิ์น
ให้แก่กองทุนต่าง ๆ  อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั (private placement) และผูล้งทุนไม่เป็น
บุคคลที<เกี<ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที< ทจ. 21/2551 เรื<อง หลกัเกณฑใ์นการ
ทํารายการที<เกี<ยวโยงกัน ลงวนัที< 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัBงที<ได้มีการแก้ไขเพิ<มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื<อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษทั
จดทะเบียนในรายการที<เกี<ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที< 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัBงที<ไดมี้การแกไ้ข
เพิ<มเติม) 

  ทัBงนีB  ใบสําคญัแสดงสิทธิที<จะซืBอหุ้นสามญัเพิ<มทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ที<ออกและ
เสนอขายให้กบับุคคลดงักล่าวจะไม่ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และไม่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยที์<ออกใหม่ในราคาตํ<ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด 

หมายถึง ราคาถวัเฉลี<ยถ่วงนํB าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํ
การติดต่อกนัก่อนวนัที<คณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอวาระต่อที<ประชุมผูถื้อหุ้นเพื<อขออนุมตัิให้บริษทั
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
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  บริษทัถือว่าไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที<จะซืBอหุ้นที<ออกใหม่และหุ้นที<ออกใหม่เพื<อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยกําหนดราคาเสนอขายที<
ชดัเจนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที< ทจ.72/2558 เรื<องการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที<ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั ลงวนัที< 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัBงที<ไดมี้การแกไ้ขเพิ<มเติม) 

จากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ เมื<อวนัที< 8 สิงหาคม 2563 

38.2    เมื<อว ันที<  22 ตุลาคม  2563 ที<ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท  ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา  จํากัด                  

(บริษทัย่อย) มีมติอนุมตัิให้บริษทัย่อยเลิกกิจการ ซึ<งบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์
แลว้เมื<อวนัที< 3 พฤศจิกายน 2563 ปัจจุบนับริษทัย่อยอยู่ระหว่างการชาํระบญัชี 

38.3   เมื<อวนัที< 21 ตุลาคม 2563 การร่วมคา้ 2 แห่ง ไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนซึ<งมีรายละเอียดดงันีB  

 

การร่วมค้า ทุนจดทะเบียนเดิม ทุนจดทะเบียนใหม ่ ลดทุน 

จดทะเบียนลดทุน
กบักระทรวงพาณิชย์

เมื<อวนัที< 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ จาํกดั 800 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 21 ตุลาคม 2563 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั 400 ลา้นบาท 260 ลา้นบาท  140 ลา้นบาท 21 ตุลาคม 2563 

          บริษัทฯได้รับเงินคืนจากการลดทุนของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิBง ซิกซ์ จํากัด และบริษัท บีทีเอส                  

แสนสิริ โฮลดิBง อีเลฟเว่น จาํกดั แลว้เป็นจาํนวน 150 ลา้นบาทและ 70 ลา้นบาทตามลาํดบั 

38.4   เมื<อวนัที< 21 ตุลาคม 2563 บริษัทฯจัดตัBงบริษทัย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย เพื<อประกอบธุรกิจพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยต์ามที<ไดร้ับอนุมติในที<ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีB  

 วนัที<จดทะเบียน ทุนจด ทุนเรียก  

บริษทั จดัตัBงบริษทั ทะเบียน ชาํระแลว้ สัดส่วนการถือหุ้น 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทั สิริพฒัน ์ทเวลฟ์ จาํกดั 21 ตุลาคม 2563 1 1 100 

38.5   เมื<อวนัที< 28 ตุลาคม 2563 ที<ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมตัิให้บริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกู้                
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันครัB งที< 2/2563 จาํนวน 1,500 ลา้นบาท ซึ< งครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2567             

มีอตัราดอกเบีBยร้อยละ 3.95 ต่อปี  หุ้นกู้ดังกล่าวไดอ้อกและเสนอขายแลว้ในวนัที< 6 พฤศจิกายน 2563 และ     
9 พฤศจิกายน 2563 ถึง 10 พฤศจิกายน 2563 

39. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีB ได้รับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ในวนัที< 13 พฤศจิกายน 

2563 


