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บริษัท แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563   

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ  

 บริษทั แสนสิริ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
บริษทัฯ ประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

 รำยช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 5 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 22 มิถุนำยน 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัโอนหุ้น
คร้ังล่ำสุด มีดงัน้ี 

 สัดส่วนกำรถือหุน้ 
 (ร้อยละของทุนช ำระแลว้) 
1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 7.86 
2. บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 6.48 
3. นำยเศรษฐำ ทวสิีน 4.45 
4. นำยวนัจกัร์ บุรณศิริ 3.54 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ  ำกดั 2.59 

 ท่ีอยู่บริษทัฯ ตำมท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ 
กรุงเทพมหำนคร  

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม
ของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
อย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำร
เปล่ียนแปลง 

  



2 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ 
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ 
“บริษทัฯ ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ      
บริษทั ชนชยั จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั บริหำรและจดักำรดำ้น

อสังหำริมทรัพย ์
ไทย 100 100 

บริษทั แสนสิริ ไชน่ำ จ ำกดั  ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     
   (Holding company) 

ไทย 100 100 

บริษทั เอส.ย.ูเอน็. แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั อำณำวรรธน์ จ  ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั พิวรรธนำ จ ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สิงคโปร์ 100 100 

บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ำกดั โรงแรม ไทย 100 100 
บริษทั ปภำนนั จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพยแ์ละผูถื้อ

ใบอนุญำตจดัตั้งโรงเรียนสำธิต
พฒันำ 

ไทย 100 100 

บริษทั ศูนยบุ์คลำกรสำธิตพฒันำ จ ำกดั หยดุด ำเนินกิจกำร ไทย - 100 
บริษทั สิริวฒันำ โฮลด้ิง จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั จิรภำส เรียลต้ี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั ปำรณทั จ ำกดั                                                 พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ สมำร์ท วนั จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
ไทย 97 97 

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

สหรัฐอเมริกำ 100 100 

บริษทั สิริ สมำร์ท ทู จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ สมำร์ท ทรี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ สมำร์ท โฟร์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริ สมำร์ท ไฟฟ์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริพฒัน์ เซเวน่ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั สิริพฒัน์ เอท จ ำกดั(ก) พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จ  ำกดั(ข) พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั สิริพฒัน์ เทน็ จ  ำกดั(ค) พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั สิริพฒัน์ อีเลฟเวน่ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทเวลฟ์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100  
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
( ก) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ำกดั”                
(ข) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ำกดั”              
(ค) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ำกดั”                
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้ผำ่นบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั     
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จ ำกดั  ใหบ้ริกำรจดักำรกิจกรรม 

   พิเศษต่ำง ๆ 
ไทย 100 100 

บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ไทย 100 100 
บริษทั คิวอีดบัเบิ้ลย ู(ไทยแลนด)์ จ  ำกดั* หยดุด ำเนินกิจกำร  ไทย 70 70 
* จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2563 และอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี    
     
ถือหุน้ผำ่นบริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั     
โรงเรียนสำธิตพฒันำ กิจกำรโรงเรียน ไทย 100 100 
     
ถือหุน้ผำ่น Sansiri Global Investment Pte. Ltd.    
Sansiri Guernsey (2009) Limited พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ Guernsey 100 100 
Sansiri Guernsey (2015) Limited พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ Guernsey 100 100 
Sansiri International Pte. Ltd. 

 
ส ำนกังำนบริหำรส่วนกลำงและ
จดักำรบริษทัยอ่ยในประเทศ
สิงคโปร์ 

สิงคโปร์ 100 100 

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

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกำ 62 60 

     
ถือหุน้ผำ่น Standard International Holdings, LLC     
Standard International, LLC     ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกำ 93 96 

Standard International Ventures, LLC     ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     
   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard International Properties, LLC     ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     
   (Holding company) 

สหรัฐอเมริกำ 100 100 

     
ถือหุน้ผำ่น Standard International, LLC      
Standard Asia Co.,Ltd.  บริหำรกิจกำรโรงแรม ไทย  100 100 
Standard International Management, LLC     บริหำรกิจกำรโรงแรม สหรัฐอเมริกำ  100 100 
Standard Miami Employer, LLC  ใหบ้ริกำรสนบัสนุนดำ้น          

กำรบริหำรบุคลำกร 
สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard Downtown Employer, LLC  ใหบ้ริกำรสนบัสนุนดำ้น          
กำรบริหำรบุคลำกร 

สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard Hollywood Employer, LLC  ใหบ้ริกำรสนบัสนุนดำ้น          
กำรบริหำรบุคลำกร 

สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard High Line Employer, LLC  ใหบ้ริกำรสนบัสนุนดำ้น          
กำรบริหำรบุคลำกร 

สหรัฐอเมริกำ 100 100 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 
Standard East Village Employer, LLC  ใหบ้ริกำรสนบัสนุนดำ้น          

กำรบริหำรบุคลำกร 
สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard Retail Employer, LLC  ใหบ้ริกำรสนบัสนุนดำ้น          
กำรบริหำรบุคลำกร 

สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard International Chicago Management, 
LLC 

 บริหำรกิจกำรโรงแรม สหรัฐอเมริกำ  100 100 

Standard UK Management, Limited  บริหำรกิจกำรโรงแรม สหรำช
อำณำจกัร 

100 100 

    
Standard High Line Management, LLC  ใหบ้ริกำรสนบัสนุนดำ้น          

กำรบริหำรบุคลำกร 
สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard International Las Vegas 
Management, LLC (ง) 

 บริหำรกิจกำรโรงแรม สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard International Bordeaux 
Management, LLC 

 ใหบ้ริกำรสนบัสนุนดำ้น          
กำรบริหำรบุคลำกร 

สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard Australia Pty Ltd บริหำรกิจกำรโรงแรม ออสเตรเลีย 100 - 
(ง) เดิมช่ือ “Standard International Lisbon Management, LLC”                
     
ถือหุน้ผำ่น Standard International Ventures, LLC    
Standard International BH Investor, LLC  ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Bunkhouse Management, LLC  บริหำรกิจกำรโรงแรม สหรัฐอเมริกำ 51 51 
House Fly, LLC  บริหำรกิจกำรภตัตำคำร สหรัฐอเมริกำ 100 100 
Bunkhouse California Employer, LLC  ใหบ้ริกำรสนบัสนุนดำ้นกำร

บริหำรบุคลำกร 
สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Bunkhouse Motel Management, LLC  บริหำรกิจกำรโรงแรม  สหรัฐอเมริกำ 100 100 
Standard Retail, LLC   ลงทุนในบริษทัอ่ืน                     

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกำ 100 100 

SL Goods, LLC  ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ภำยใตช่ื้อ 
“Standard” 

สหรัฐอเมริกำ 100 100 

SL E-Commerce, LLC  ใหบ้ริกำรขำยสินคำ้ผำ่นช่องทำง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

สหรัฐอเมริกำ 100 100 

SL Hollywood Shop, LLC  ธุรกิจคำ้ปลีก  สหรัฐอเมริกำ 100 100 
SL DTLA Shop, LLC  ธุรกิจคำ้ปลีก  สหรัฐอเมริกำ 100 100 
     
ถือหุน้ผำ่น Standard International Properties, LLC    
Standard Mexico City Holdings, LLC  ลงทุนในบริษทัอ่ืน  

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard Mexico City S de RL de CV    บริหำรกิจกำรโรงแรม เมก็ซิโก 100 100 
Standard Mexico City Optionee, LLC   ลงทุนในบริษทัอ่ืน  

   (Holding company) 
สหรัฐอเมริกำ 100 100 

Standard Milan, SRL บริหำรกิจกำรโรงแรม อิตำลี 100 100 
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 รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัทในระหว่ำงปีปัจจุบันแสดงในหมำยเหตุ 16                                 
17 และ 18 

 ข) บริษทัฯ จะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

 ค)  บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

 ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชี
ท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  

 จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้แสดงไวเ้ป็นรำยกำร 
“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ                 
ผูถื้อหุน้ 

 ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ี
แลว้ 

 ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมคือจ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมตำม                 
วธีิรำคำทุน 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำร
บญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   
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  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำร
วดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 - กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 -      กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 - กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน               
ต่อสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นต้องรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดข้ึนก่อน                  
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยุส ำหรับ
ลูกหน้ีกำรคำ้ 

 - กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  
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  กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี                 
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

  ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุ 4 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ                   
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีได้ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร                    
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

  กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17                 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

  กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี                         
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

  ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุ 4 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบัญชีใน
ช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และ                    
มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้เลือกปฏิบติัตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีในเร่ืองกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตำม
วธีิกำรอยำ่งง่ำย กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด กำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพย ์กำรกลบัรำยกำรของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
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ในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์
จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แลว้ ดงันั้น    
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือ
ปฏิบติัตำมมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีส ำหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัได้
เคยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผำ่นมำ โดยไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

 ข)   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 

  สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

  ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหวำ่งปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับ
ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสมและ องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น            
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 340,785 (340,785) - - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 197,647 - (112,433) 85,214 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 62,843,673 (155,467) - 62,688,206 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น - 340,785 - 340,785 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 1,550,177 - 1,550,177 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 841,308 (841,308) - - 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 324,949 - 232,670 557,619 
ท่ีดินรอกำรพฒันำ 17,944,398 (105,705) - 17,838,693 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  2,663,188 - (14,530) 2,648,658 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - 66,690 1,849,093 1,915,783 
สิทธิกำรเช่ำ 195,941 - (195,941) - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,244,675 19,793 - 1,264,468 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 327,596 (66,690) - 260,906 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - ครบก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 1,328,561 (23,731) - 1,304,830 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด          
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
137,348 

 
137,348 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ 456,465 - (4,646) 451,819 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,415,564 (110,676) - 3,304,888 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
1,633,948 

 
1,633,948 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 169,759 - (7,791) 161,968 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก ำไรสะสม 11,628,179 (101,412) - 11,526,767 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (565,051) 703,309 - 138,258 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบจำก 
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 340,785 (340,785) - - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 62,487 - (5,975) 56,512 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 42,626,610 (46,175) - 42,580,435 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น - 340,785 - 340,785 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 345,169 - 345,169 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 317,369 (317,369) - - 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 289,740 - 47,517 337,257 
ท่ีดินรอกำรพฒันำ 15,548,958 (105,705) - 15,443,253 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,777,900 - (14,530) 1,763,370 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - 66,690 1,428,809 1,495,499 
สิทธิกำรเช่ำ 28,587 - (28,587) - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 473,835 10,963 - 484,798 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 209,037 (66,690) - 142,347 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - ครบก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 1,328,561 (23,731) - 1,304,830 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด          
ช ำระภำยในหน่ึงปี - - 110,583 110,583 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืน ๆ 330,880 - (4,646) 326,234 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,520,681 (45,532) - 1,475,149 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 1,329,088 1,329,088 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 89,837 - (7,791) 82,046 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,264,817 (66,094) - 8,198,723 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 22,240 - 22,240 
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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ก)  รำยละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วนัท่ี                                   
1 มกรำคม 2563 จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั
คร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
กำรวดัมูลค่ำของตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดินดว้ยรำคำทุน                 
ตดัจ ำหน่ำย (101,412) (66,094) 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั (101,412) (66,094) 

   
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 703,309 22,240 

ผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกกำรน ำมำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั 703,309 22,240 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบักำรจดั
ประเภทและมูลค่ำตำมบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมบญัชีเดิม กำรวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น                    
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,131,829 -    2,131,829 2,131,829 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน/เงินลงทุนชัว่ครำว 340,785 -    340,785  340,785 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,115,893 -    1,115,893 1,115,893 
ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 280,000 -    280,000 280,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 200,000 -    200,000 200,000 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,245,488 -    7,245,488 7,245,488 
ตัว๋เงินรับและเงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 138,258 -    138,258 138,258 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน/เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 841,308 1,550,177 - 1,550,177 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 149,417 - 82,727 82,727 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 12,442,978 1,550,177 11,534,980 13,085,157 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบญัชีเดิม กำรวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น                
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 921,670 -    921,670 921,670 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน/เงินลงทุนชัว่ครำว 340,785 -    340,785    340,785 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 968,649 -    968,649 968,649 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,392,420 -    14,392,420 14,392,420 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 2,000 -    2,000 2,000 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน/เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 317,369 345,169 -    345,169 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 149,417 -    82,727 82,727 

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

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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4.2    สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,591,701 1,915,817 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  (35,624) (34,343) 
หกั: สญัญำท่ีพิจำรณำเป็นสญัญำบริกำร  (7,022) (7,022) 
หกั: อ่ืน ๆ (43,414) (13,192) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (746,782) (434,026) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 1,758,859 1,427,234 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 12,437 12,437 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,771,296 1,439,671 

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 4.03 – 8.00 4.03 – 5.16 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำหมุนเวยีน 137,348 110,583 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 1,633,948 1,329,088 

 1,771,296 1,439,671 
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 รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ท่ีดิน 305,878 - 
ท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุง 1,541,389 1,429,905 
ยำนพำหนะ 68,516 65,594 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,915,783 1,495,499 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 232,670 47,517 
รวม 2,148,453 1,543,016 

5.  นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์

  รำยไดจ้ำกกำรขำยบำ้นพร้อมท่ีดินและรำยไดจ้ำกกำรขำยหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยัรับรู้ ณ เวลำใด
เวลำหน่ึง เม่ือกลุ่มบริษทัไดมี้กำรโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้กบัลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ  เม่ือมีกำรส่ง
มอบสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยแ์สดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหกัดว้ยส่วนลดและ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยแทนให้แก่ลูกคำ้ เง่ือนไขในกำรจ่ำยช ำระเป็นไปตำมงวดกำรจ่ำยช ำระท่ีระบุ
ในสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ จ  ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจำกลูกคำ้ก่อนกำรโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้
ใหก้บัลูกคำ้ แสดงไวเ้ป็น “ค่ำงวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรำยได”้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 ข) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

  รำยได้จำกกำรขำยสินคำ้รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึงเม่ือบริษทัฯ ได้โอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่
ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บหรือ
คำดวำ่จะไดรั้บตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้ ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ โดยไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 ค) รำยไดค้่ำเช่ำ 

  รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตำมเกณฑค์งคำ้งไปตลอดอำยสุัญญำเช่ำ ค่ำใชจ่้ำยเร่ิมแรก
ท่ีเกิดเป็นกำรเฉพำะเพื่อใหเ้กิดสัญญำเช่ำรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ 
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 ง) รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงแรม 

  รำยได้จำกกิจกำรโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้ค่ำห้องพกั ค่ำขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม และ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน รำยไดจ้ะถูกรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึงเม่ือกิจกำรให้บริกำรเสร็จส้ินและจะบนัทึก
เป็นรำยไดต้ำมรำคำในใบแจง้หน้ีโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับค่ำสินคำ้ท่ีไดข้ำยและค่ำบริกำรท่ีได้
ใหบ้ริกำรแลว้หลงัจำกหกัส่วนลด 

 จ) รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงเรียน 

  รำยไดค้่ำธรรมเนียมและรำยไดค้่ำอำหำรรับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของหลกัสูตร  

  รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรตำมประมำณกำรระยะเวลำเรียนของ
นกัเรียนแต่ละโรงเรียน 

 ฉ) รำยไดค้่ำบริกำร 

  รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึง
ค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะใชใ้นกำร
ปฏิบติัตำมสัญญำ 

  รำยได้ท่ี รับ รู้แล้วแต่ย ังไม่ ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไว้เ ป็น “รำยได้ท่ีย ังไม่ได้                          
เรียกช ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะได้รับ
ช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

  จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรได้รับหรือมีสิทธิได้รับจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบั
ลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือได้
ปฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน  

ช)   รำยไดค้่ำบริหำรโรงแรม 

              รำยไดค้่ำบริหำรโรงแรมรับรู้เป็นรำยได้ตลอดช่วงเวลำหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน 

 ซ)  เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯ มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 ญ) ตน้ทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์

  ในกำรค ำนวณหำต้นทุนขำยบ้ำนพร้อมท่ีดินและหน่วยในอำคำรชุด กลุ่มบริษัทได้ท ำกำรแบ่ง                   
สรรตน้ทุนกำรพฒันำทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตำมเกณฑ์พื้นท่ี
ท่ีขำย 
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  ตน้ทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินค้ำอ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัได้ส่งมอบให้กบัลูกค้ำตำม
สัญญำ เช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนควบของบำ้นหรือหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั
ท่ีส่งมอบ 

  ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือมีกำรขำย 

 ฌ) รำยไดด้อกเบ้ีย 

  รำยได้ดอกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินมำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้น
เครดิตในภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ฎ)  ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

  ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้  

5.3 ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

 ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำ
กว่ำ รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่ำพฒันำท่ีดิน ค่ำออกแบบ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำก่อสร้ำง ดอกเบ้ีย
จ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุนของโครงกำร และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงประมำณกำรตน้ทุน
กำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 

 วสัดุก่อสร้ำงแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน (ตำมวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) หรือ มูลค่ำยติุธรรมท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร (ถำ้มี) ไวใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.4  ต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำนำยหนำ้ท่ีจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่ำใช้จ่ำย
อยำ่งสอดคลอ้งกบักำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำ และจะบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  
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5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

5.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 - 30 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผล
กำรด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

5.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุง  5 - 40  ปี  
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์  2 - 20 ปี 
ยำนพำหนะ  5 ปี 
ส ำนกังำนขำยชัว่ครำว  1 - 5  ปี  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ (เคร่ืองจกัรในโรงงำนผลิตแผ่นคอนกรีตส ำเร็จรูป) ค ำนวณจำกรำคำทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิตำมหน่วยกำรผลิต 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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5.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยห์รือพฒันำโครงกำรท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่
สินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์หรือเม่ือกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินหรือหยุดชะงกัลง
จนกวำ่จะมีกำรด ำเนินกำรพฒันำต่อไป ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุน
กำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

 ส ำหรับเงินกูท่ี้กูม้ำโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพำะเพื่อพฒันำโครงกำร ดอกเบ้ียจ่ำยดงักล่ำวประกอบดว้ยดอกเบ้ีย
ท่ีจ่ำยจริงหกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรน ำเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่ครำว (ถำ้มี) ส่วนเงินท่ีกูม้ำเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป
ดอกเบ้ียจะค ำนวณโดยกำรคูณรำยจ่ำยของโครงกำรนั้นดว้ยอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน อตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน
คืออัตรำถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของต้นทุนกำรกู้ยืมในระหว่ำงปีท่ีไม่รวมต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินท่ีกู้มำ
โดยเฉพำะ 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มำจำกกำรอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำม
รำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษัทตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ               
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำร ตดัจ ำหน่ำย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

  อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   3 - 10 ปี 
ลิขสิทธ์ิ   5 ปี 
แบรนดโ์รงแรมและสัญญำบริหำรโรงแรม  1- 40 ปี 

5.10 ทีด่ินรอกำรพฒันำ 

ท่ีดินรอกำรพฒันำแสดงตำมรำคำทุนสุทธิจำกส ำรองเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร (ถำ้มี) 
รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่ำถมดิน ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำโครงกำร และตน้ทุน
กำรกูย้มืท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งกำรพฒันำในอดีต 

  



21 

5.11  ค่ำควำมนิยม 

    กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวม
ธุรกิจส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูง
กวำ่ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

   กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของ                       
ค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

           เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำ
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำควำมนิยมไดใ้นอนำคต 

5.12 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
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ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  ท่ีดิน 3, 33 ปี 
  ท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุง 2, 5, 12 ปี 
  ยำนพำหนะ 3 - 5 ปี 
  อุปกรณ์อ่ืน 3 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพยด์งักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ของสินทรัพย ์

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ท่ีจัดประเภทเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นวำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำ
เช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดัชนีหรืออตัรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุ
สัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือ
สินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดม้ำซ่ึง
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.13 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯ ควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

5.14 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน                 
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ี
ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 
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 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน               
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ จะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน หรือ สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั          
หำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์
กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลด
เป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนั
ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษัทใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึง
เหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ย
ตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและ
สำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่ำควำมนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์น
งวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนทนัที 
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5.16 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงกำรสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทั และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ ได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.17 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะสูญเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้นและกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.18 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.19 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่ ำระด้วยตรำสำรทุน 

 บริษทัฯ รับรู้โครงกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์เม่ือไดรั้บบริกำรจำกพนกังำนตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซ้ือ
หุ้น ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเง่ือนไขของระยะเวลำกำรให้บริกำรของพนกังำนท่ีก ำหนด
ไวใ้นโครงกำรพร้อมกบัรับรู้ "ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ"์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ดงักล่ำว ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
วดัมูลค่ำ รวมทั้งสมมติฐำนต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม เช่น อำยขุองสิทธิซ้ือหุน้ ควำมผนัผวนของรำคำหุ้นและอตัรำ
เงินปันผล เป็นตน้ 

5.20 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่
วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีม่ีกำรก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตรำสำรทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ
คำ้ เป็นตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สำมำรถ
เปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไปรับรู้
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นกำร
ไดรั้บคืนของตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอยำ่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำ  
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือ
ตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ และคิด
ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำร
รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ
เกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
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กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรค้ำงช ำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกวำ่ 90 วนั อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำวำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นั้นมีกำรเพิ่มข้ึนของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกข้อมูล
ภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำร
เปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ
เกิดข้ึนตลอดอำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิต
จำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ
สภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำตำม
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุน
สุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  
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ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำง
ระหวำ่งรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.21 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 กลุ่มบริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำม
ผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยุติธรรมมำกกว่ำศูนย ์
และแสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมนอ้ยกวำ่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกวำ่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

5.22 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผู ้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ี เ กิด ข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซ้ื อและผู ้ขำย                                        
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัประมำณมูลค่ำยติุธรรม
โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5.23  หุ้นทุนซ้ือคืน 

 หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนเป็นรำยกำรหักจำกส่วนของผูถื้อหุ้น หำก
รำคำขำยของหุ้นทุนซ้ือคืนสูงกวำ่รำคำซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯ จะรับรู้ผลต่ำงเขำ้บญัชีส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นทุนซ้ือคืนและหำกรำคำขำยของหุน้ทุนซ้ือคืนต ่ำกวำ่รำคำซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯ จะน ำผลต่ำงหกั
จำกส่วนเกินมูลค่ำหุน้ทุนซ้ือคืนใหห้มดไปก่อน แลว้จึงน ำผลต่ำงท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจำกบญัชีก ำไรสะสม 

5.24   หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ีลกัษณะคล้ำยทุนและใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 

 หุ้นกูด้้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุนรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียง                 
ผูเ้ดียวในกำรไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนก ำหนดตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดหุ้นกู ้และมีสิทธิเล่ือนกำรจ่ำย
ช ำระดอกเบ้ียและดอกเบ้ียสะสมคำ้งช ำระโดยไม่จ  ำกดัระยะเวลำและจ ำนวนคร้ัง และกำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ีย
นั้นข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของกลุ่มบริษทั ดงันั้นกำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ียจะถือเสมือนกำรจ่ำยเงินปันผลและจะ
รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือมีภำระในกำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ียเกิดข้ึน กำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ียรับรู้ในงบ
กระแสเงินสดในลกัษณะเดียวกนักบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนท่ีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุนแสดงดว้ย
มูลค่ำยุติธรรม ซ่ึงในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลย
พินิจในกำรวดัมูลค่ำ รวมทั้งสมมติฐำนต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม เช่น อำยุของสิทธิซ้ือหุ้น ควำมผนัผวนของรำคำ
หุน้และอตัรำเงินปันผล เป็นตน้ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำ เป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำยและทีด่ินรอกำรพฒันำ 

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรปรับลดตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย และท่ีดินรอกำรพฒันำ เม่ือพบวำ่
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์ดงักล่ำวลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัฝ่ำยบริหำรพิจำรณำปรับลดมูลค่ำ               
ของต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย และท่ีดินรอกำรพฒันำ เท่ำกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับ       
อยำ่งไรก็ตำม ควำมมีสำระส ำคญั และกำรปรับลดมูลค่ำดงักล่ำวข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 
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 ประมำณกำรต้นทุนทั้งหมดทีจ่ะใช้ในกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 

 ในกำรค ำนวณตน้ทุนขำยบำ้นพร้อมท่ีดินและอำคำรชุด กลุ่มบริษทัตอ้งประมำณตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ใน
กำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่ำวประกอบด้วย ตน้ทุนท่ีดินและกำรปรับปรุงท่ีดิน 
ตน้ทุนค่ำออกแบบและก่อสร้ำง ตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภค ตน้ทุนกำรกูย้ืมเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรไดป้ระมำณกำรตน้ทุนดงักล่ำวข้ึนจำกประสบกำรณ์ในกำร
ประกอบธุรกิจโดยจะมีกำรทบทวนกำรประมำณกำรดังกล่ำวเป็นระยะๆ หรือเม่ือต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
แตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งมีสำระส ำคญั 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต 
สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งน้ี
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

กำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ในกำรประเมินค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยด์งักล่ำว มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ในกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใชว้ิธีรำยไดโ้ดยใชแ้บบจ ำลองกำรคิดลดประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอนำคต สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับในอนำคต อตัรำกำร
เติบโตและอตัรำคิดลดจะสะทอ้นมุมมองของผูร่้วมตลำด สมมติฐำนส ำคญัท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำท่ี            
คำดวำ่จะไดรั้บคืนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 24 

 กำรจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยำว 

 ในกำรจดัประเภทส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรกำรไถ่ถอนหลักประกันและกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมตำมเง่ือนไขและ
ขอ้ก ำหนดท่ีระบุในสัญญำเงินกูน้ั้นๆ 

 คดีฟ้องร้อง 

 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

7.1 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัเหล่ำนั้น โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยละเอียดของบริษัทย่อยแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 2.2 ก) รำยละเอียดของกิจกำรร่วมค้ำแสดงอยู่ใน                
หมำยเหตุ 17 และรำยละเอียดของบริษทัร่วมแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 18 ส่วนกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน ๆ 
เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ โดยกำรมีกรรมกำรร่วมกนั 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2563 2562 2563 2562  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ - - 32,450 42,424 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัรำร้อยละ              

37.40 ถึง 53.45 (2562: ร้อยละ 31.98 ถึง 
60.17) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสร้ำง - - 67,131 87,493 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัรำร้อยละ 5  
รำยไดค้่ำบริกำรธุรกิจและค่ำบริหำรโครงกำร - - 4,766 4,743 ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
ดอกเบ้ียรับ - - 273,511 286,756 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำ - - 53,426 13,512 ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รำยไดจ้ำกโครงกำรเพ่ือเช่ำ - - - 229 ในอตัรำให้เช่ำแก่ลูกคำ้ทัว่ไป 
รำยไดจ้ำกกำรใชพ้ื้นท่ีส ำนกังำน - - 19,056 992 รำคำเฉล่ียตำรำงเมตรละ 990 บำทต่อเดือน 
เงินปันผลรับ - - 303,275 - ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ค่ำบริหำรโครงกำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน - - 138,830 86,994 ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำย - - 24,864 56,512 ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 17,327 13,701 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 
ขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 12,500 ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั (รำยละเอียดใน

หมำยเหตุ 16) 
ค่ำท่ีปรึกษำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน - - 26,582 20,422 ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั (4) 
รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้      
รำยไดค้่ำบริหำรธุรกิจและค่ำบริหำรโครงกำร 1,614,517 3,693,847 2,908,567 6,959,995 ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินและเงินมดัจ ำ - 29,621 - 59,242 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำ 102,470 111,738 220,477 - ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ดอกเบ้ียรับ 259,591 345,385 259,591 345,835 ร้อยละ 3.43 – 5.00 ต่อปี                                  

(2562: ร้อยละ 3.85 - 5.19 ต่อปี) 
เงินปันผลรับ - - 202,730 380,000 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือห้องชุด - 4,835,596 - 4,835,596 รำคำเฉล่ียตำรำงเมตรละ 65,000 ถึง 

485,000 บำท 
ซ้ือตัว๋แลกเงิน 687,647 - 687,647 - ตำมมูลค่ำท่ีตรำไวสุ้ทธิจำกส่วนลด 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2563 2562 2563 2562  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รำยไดจ้ำกโครงกำรเพ่ือเช่ำ 284 - 284 - ในอตัรำท่ีให้เช่ำแก่ลูกคำ้ทัว่ไป 
ค่ำบริกำรซอฟตแ์วร์ - 4,970 - 4,322 ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำท่ีปรึกษำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 3,097 5,934 3,097 4,590 ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั (4) 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำย 6,281 - 6,281 - ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ 9,269 1,061 9,269 1,061 ร้อยละ 6 ต่อปี 
ค่ำเช่ำส ำนกังำน 68,483 6,226 68,483 6,226 ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั               

(รำยละเอียดในหมำยเหตุ 44.2) 
ลงทุนในหุ้นกูร้ะยะสั้น - 339,670 - 339,670 ตำมมูลค่ำท่ีตรำไวสุ้ทธิจำกส่วนลด 
รำยกำรธุรกิจเก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำร      
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 6,526 50,914 3,310 50,914 รำคำตำมสญัญำเฉล่ียตำรำงเมตรละ 

73,000 ถึง 134,000 บำท              
(2562: 201,000 บำท ) 

ลกัษณะรำยกำรนโยบำยรำคำและสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

 (1) รำยได้ค่ำบริหำรงำนทัว่ไปและบริหำรงำนโครงกำรคิดในรำคำตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม และปันส่วน
ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ตำมเกณฑร์ำยไดแ้ละเกณฑต์น้ทุนโครงกำร ตำมล ำดบั 

 (2) ค่ำบริหำรโครงกำรจ่ำยแก่บริษทัย่อยคิดเป็นรำยเดือนในอตัรำท่ีข้ึนอยู่กบัขนำดของแต่ละโครงกำร
และค่ำบริกำรอ่ืนคิดตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 

(3) ค่ำนำยหนำ้จำกกำรขำยโครงกำรคิดในอตัรำร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 5.00 ของรำคำขำยตำมสัญญำ โดย
แบ่งช ำระเม่ือลูกคำ้ท ำสัญญำและเม่ือมีกำรโอนอสังหำริมทรัพย ์

(4) ค่ำท่ีปรึกษำคิดตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนคิดตำมสัญญำท่ี
ตกลงร่วมกนั 

7.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 156,535 213,858 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 48,500 4,249 
รวม 205,035 218,107 
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7.3 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนช่ัวครำว - หุ้นกู้ระยะส้ัน/ต๋ัวแลกเงิน   
กำรร่วมคำ้ 692,763 - 692,763 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 340,731 - 340,731 
รวม 692,763 340,731 692,763 340,731 

ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่เรียกช ำระ     
บริษทัยอ่ย - - 82,992 63,624 
กำรร่วมคำ้ 1,409,450 1,725,711 1,409,275 1,672,742 
บริษทัร่วม 147 - 147 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7,321 - 7,321 
รวม 1,409,597 1,733,032 1,492,414 1,743,687 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
       (2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
(73,811) 

 
- 

 
(73,811) 

 
- 

สุทธิ 1,335,786 1,733,032 1,418,603 1,743,687 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ     
บริษทัยอ่ย - - - 63 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,975 - 5,975 
รวม - 5,975 - 6,038 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - ลูกหนี้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 16,421 219 
กำรร่วมคำ้ 150 11,580 150 11,580 
รวม 150 11,580 16,571 11,799 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน-งำนบริหำรโครงกำรระหว่ำงท ำ    
กำรร่วมคำ้ 12,832 318,651 12,832 318,651 
รวม 12,832 318,651 12,832 318,651 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 9,977,873 7,146,932 
กำรร่วมคำ้ 2,795,239 7,245,488 2,795,239 7,245,488 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 5,000 - - 
รวม 2,800,239 7,250,488 12,773,112 14,392,420 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
       (2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
(113,500) 

 
(5,000) 

 
(203,854) 

 
- 

สุทธิ 2,686,739 7,245,488 12,569,258 14,392,420 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,562,839 1,706,400 2,562,839 1,706,400 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี 123,900 5,539,088 10,006,419 12,686,020 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

รวม 2,686,739 7,245,488 12,569,258 14,392,420 

 ในระหวำ่งปี 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของมูลค่ำเงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 113.5 ลำ้นบำท (งบเฉพำะกิจกำร: 203.9 ลำ้นบำท) (2562: ไม่มี) 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
บริษทัยอ่ย - - 34,601 25,393 
กำรร่วมคำ้ 657 80,180 657 80,180 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 333 333 - - 

รวม 990 80,513 35,258 105,573 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
       (2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
(333) 

 
(333) 

 
- 

 
- 

สุทธิ 657 80,180 35,258 105,573 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินประกนักำรเช่ำส ำนักงำน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 146,410 - 146,410 

รวม - 146,410 - 146,410 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 20,066 42,854 
กำรร่วมคำ้ 197 23,132 197 23,132 

รวม 197 23,132 20,263 65,986 

เจ้ำหนี้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 146,696 - 

รวม - - 146,696 - 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 923,944 347,663 

รวม - - 923,944 347,663 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 3,913 943 

รวม - - 3,913 943 

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 1,464 20,321 
กำรร่วมคำ้ 471,218 1,107,842 471,218 1,107,842 

รวม 471,218 1,107,842 472,682 1,128,163 
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7.4 ในระหวำ่งปี เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวำ่งปี ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2563 
กำรร่วมค้ำ     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ำกดั* 192.19 34.40 (226.59) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ำกดั* 256.00 19.50 (275.50) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ำกดั 192.00 - (192.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั* 71.00 12.00 (83.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ำกดั* 783.00 - (783.00) - 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ  ำกดั 525.50 391.34 - 916.84 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ำกดั* 574.00 60.00 (634.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั* 513.00 190.00 (703.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ำกดั  543.00 130.34 (673.34) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั* 141.00 50.00 (191.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ำกดั 527.00 1.00 (528.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ำกดั 267.00 131.00 (31.00) 367.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั* 33.00 23.00 (56.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนนที์น จ ำกดั 308.00 31.00 - 339.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ำกดั*           171.00 2.00 (173.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ำกดั 454.00 51.00 (505.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ำกดั 262.00 51.50 (64.00) 249.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ำกดั*      114.00 29.50 (143.50) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ำกดั*         85.00 - (85.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ำกดั*             90.00 - (90.00) - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ำกดั 147.00 34.00 (8.50) 172.50 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ำกดั 189.70 - (189.70) - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ำกดั 354.20 163.80 - 518.00 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ำกดั 329.00 - (220.50) 108.50 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ำกดั 123.90 - - 123.90 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จ ำกดั 5.00 - - 5.00 
รวม 7,250.49 1,405.38 (5,855.63) 2,800.24 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
       (2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
(5.00) 

   
(113.50) 

สุทธิ 7,245.49   2,686.74 

   * เปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ยในระหวำ่ง ปี 2563   
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวำ่งปี ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2563 

บริษัทย่อย     
บริษทั อำณำวรรธน์ จ  ำกดั 825.77 192.77 (1,018.54) - 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 151.31 195.51 (346.82) - 
บริษทั พิวรรธนำ จ ำกดั 1,225.34 432.82 (1,077.64) 580.52 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั - 181.85 (63.20) 118.65 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ำกดั 319.41 104.03 (302.65) 120.79 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  364.08 167.34 (3.05) 582.37 
บริษทั แสนสิริ ไชน่ำ จ ำกดั  5.60 5.02 (6.85) 3.77 
บริษทั สิริวฒันำ โฮลด้ิง จ ำกดั 608.37 43.11 (6.31) 645.17 

บริษทั จิรภำส เรียลต้ี จ  ำกดั 1,369.64 1,346.63 (907.16) 1,809.11 
บริษทั ปำรณทั จ ำกดั 786.19 612.19 - 1,398.38 
บริษทั สิริ สมำร์ท วนั จ  ำกดั 8.11 0.34 (1.87) 6.58 
บริษทั สิริ สมำร์ท ทู จ  ำกดั 190.76 189.15 (47.22) 332.69 
บริษทั สิริ สมำร์ท ทรี จ  ำกดั 953.92 280.46 (4.27) 1,230.11 
บริษทั สิริ สมำร์ท ไฟฟ์ จ ำกดั 177.43 15.05                           (7.36) 185.12 
บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ำกดั 126.00 146.94 (51.75) 221.19 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ ์จ ำกดั 35.00 0.77 (1.65) 34.12 
บริษทั สิริพฒัน์ เอท จ ำกดั*(ก) - 375.43 (4.98) 370.45 
บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จ  ำกดั*(ข) - 179.58 (1.50) 178.08 
บริษทั สิริพฒัน์ เทน็ จ  ำกดั*(ค) - 199.60 (2.26) 197.34 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ำกดั - 85.00 - 85.00 
บริษทั สิริพฒัน์ ทเวลฟ์ จ ำกดั      - 503.47 - 503.47 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ำกดั*      - 453.78 - 453.78 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ำกดั*      - 411.18 - 411.18 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั*      - 165.00 - 165.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั*      - 112.00 - 112.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ำกดั*      - 287.00 - 287.00 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวำ่งปี ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2563 

กำรร่วมค้ำ     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ำกดั* 192.19 34.40 (226.59) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ำกดั* 256.00 19.50 (275.50) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ำกดั 192.00 - (192.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั* 71.00 12.00 (83.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ำกดั* 783.00 - (783.00) - 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ  ำกดั 525.50 391.34 - 916.84 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ำกดั* 574.00 60.00 (634.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั* 513.00 190.00 (703.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ำกดั  543.00 130.34 (673.34) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั* 141.00 50.00 (191.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ำกดั 527.00 1.00 (528.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ำกดั 267.00 131.00 (31.00) 367.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั* 33.00 23.00 (56.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ำกดั 308.00 31.00 - 339.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ำกดั*         171.00 2.00 (173.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ำกดั 454.00 51.00 (505.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ำกดั 262.00 51.50 (64.00) 249.50 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ำกดั*              114.00 29.50 (143.50) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ำกดั*           85.00 - (85.00) - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ำกดั*             90.00 - (90.00) - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ำกดั 147.00 34.00 (8.50) 172.50 
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ำกดั 189.70 - (189.70) - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ำกดั 354.20 163.80 - 518.00 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ำกดั 329.00 - (220.50) 108.50 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ำกดั 123.90 - - 123.90 

รวม 14,392.42 8,091.40 (9,710.71) 12,773.11 
หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
       (2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) -   (203.85) 

สุทธิ 14,392.42   12,569.26 

  * เปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี 2563 
 (ก) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ำกดั”               
 (ข) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ำกดั”              
 (ค) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ  ำกดั”               



41 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวำ่งปี ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินกูย้มืจำก 1 มกรำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2563 

บริษัทย่อย     
บริษทั ปภำนนั จ ำกดั 1.13 29.59 (4.79) 25.93 
บริษทั ชนชยั จ ำกดั 208.37 49.23 (44.45) 213.15 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั - 780.24 (217.94) 562.30 
บริษทั เอส.ย.ูเอน็. แมเนจเมน้ท ์ จ  ำกดั - 73.00 - 73.00 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 138.16 - (138.16) - 
บริษทั สิริ สมำร์ท โฟร์ จ ำกดั - 13.82 (0.05) 13.77 
บริษทั สิริพฒัน์ เซเวน่ จ  ำกดั - 0.93 (0.05) 0.88 
บริษทั อำณำวรรธน์ จ  ำกดั  - 34.91 - 34.91 

รวม 347.66 981.72 (405.44) 923.94 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลกัประกนั               
ครบก ำหนดช ำระเม่ือทวงถำมและคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.50 ถึง 5.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.50 ถึง 
5.19 ต่อปี) 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัและดอกเบ้ียคำ้งรับ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 5,333 - 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  108,500 203,854 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 113,833 203,854 

กำรเพิ่มข้ึนอยำ่งมีสำระส ำคญัของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของเงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคำ้งรับในปี 2563 จ ำนวน 108.50 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ : 193.50 ลำ้นบำท)   เกิด
จำกบริษทั สิริวฒันำ โฮลด้ิง จ  ำกดั และบริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ำกดั 
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8. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 12.13 8.86 3.24 3.77 
เงินฝำกธนำคำร 2,994.50 2,122.97 1,493.71 917.90 
รวม 3,006.63 2,131.83 1,496.95 921.67 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.55 
ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.65 ต่อปี) 

9.  สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน / เงินลงทุนช่ัวครำว 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   
กองทุนเปิดตรำสำรหน้ีระยะสั้น 0.05 0.05 
ตัว๋แลกเงิน - รำคำตำมมูลค่ำ 700.00 - 
หกั: ส่วนลด (7.23) - 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ   692.77 - 
หุน้กูร้ะยะสั้น - 350.00 
หกั: ส่วนลด -  (9.27) 
หุน้กูร้ะยะสั้นสุทธิ - 340.73 
รวม   692.82 340.78 
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10. ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ทีย่งัไม่เรียกช ำระ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ที่ยงัไม่เรียกช ำระ –  
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

    

ลูกหน้ีกำรคำ้     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 0.07 50.58 - - 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน   1,409.50 826.43 1,456.50 852.00 
 3 - 6 เดือน 0.03 - 1.83 2.70 
 6 - 12 เดือน - 1.94 32.13 22.36 
 มำกกวำ่ 12 เดือน - - 1.95 12.55 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - 854.08 - 854.08 

รวม 1,409.60 1,733.03 1,492.41 1,743.69 
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
       (2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) (73.81) 

 
- (73.81) - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,335.79 1,733.03 1,418.60 1,743.69 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 42.62 47.72 - - 
คำ้งช ำระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  257.98  181.20 125.52 79.01 
 3 - 6 เดือน 9.38 6.88 6.75 4.18 
 6 - 12 เดือน 10.05 18.35 8.16 6.10 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 77.33 56.94 29.82 20.93 

รวม 397.36 311.09 170.25 110.22 
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
       (2562: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ)  (66.14) (74.15) (18.60) (31.19) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 331.22  236.94 151.65 79.03 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ - สุทธิ 1,667.01 1,969.97 1,570.25 1,822.72 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท่ี้ยงัไม่
เรียกช ำระมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 74.15 31.19 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 75.90 68.39 
จ ำนวนท่ีไดรั้บคืน (10.10) (7.17) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 139.95 92.41 

11. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อย (ผูรั้บซ้ือฝำก) ไดท้  ำสัญญำขำยฝำกท่ีดินกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง (ผูข้ำยฝำก) ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน โดยมีมูลค่ำตำมสัญญำคิดเป็นจ ำนวนเงิน 200 ลำ้นบำท ครบ
ก ำหนดช ำระคืน (ไถ่คืน) ภำยในวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2563 และมีมูลค่ำกำรจ่ำยช ำระเม่ือครบก ำหนด (สินไถ่) 
เป็นจ ำนวนเงิน 212 ลำ้นบำท หำกส้ินสุดสัญญำขำยฝำกท่ีดินแลว้ผูข้ำยฝำกไม่ช ำระคืน (ไถ่คืน) ท่ีดินดงักล่ำว
จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อยทนัที ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวนเงินท่ีบริษทัยอ่ยจ่ำยให้บริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัตำมสัญญำขำยฝำกท่ีดิน แสดงเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม      

 ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 2 ของปีปัจจุบนั สัญญำขำยฝำกท่ีดินดงักล่ำวครบก ำหนดช ำระคืน ซ่ึงผูข้ำยฝำกไม่ได้
จ่ำยช ำระเงินคืนตำมสัญญำเพื่อไถ่ถอนท่ีดิน ท่ีดินดงักล่ำวจึงตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยทนัทีและเป็น
อนัส้ินสุดสัญญำขำยฝำกท่ีดินดงักล่ำว              

12. ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ท่ีดิน 14,419.95 15,428.40 10,888.34 10,016.45 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงระหวำ่งพฒันำ 37,962.33 41,209.74 25,498.50 27,650.96 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีพฒันำแลว้ 4,460.21 7,068.08 2,578.85 5,438.83 
รวม 56,842.49 63,706.22 38,965.69 43,106.24 
หกั: ส ำรองเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลง          

ของมูลค่ำโครงกำร (761.76) (862.55) (395.45) (479.63) 
สุทธิ 56,080.73 62,843.67 38,570.24 42,626.61 
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12.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำรของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชี 44,482 ลำ้นบำท และ 48,831 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 28,415 ลำ้นบำท และ 
30,843 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) ไดจ้ดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรและภำระผูกพนัตำมสัญญำ
อ่ืน 

12.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำและก่อสร้ำงท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้ง
จ่ำยเพิ่มเติมในอนำคตเพื่อให้โครงกำรท่ีเปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมตน้ทุนของท่ีดินและงำนก่อสร้ำงท่ี
บนัทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมำณ 68,180 ลำ้นบำท และ 69,924 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 56,255 ลำ้นบำท และ 48,434 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

12.3 ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำยจ ำนวน 1,329 ลำ้นบำท และ 1,164 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 1,003 ลำ้นบำท 
และ 713 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) อตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนส ำหรับปี 2563 และ 2562 เท่ำกบัร้อยละ 3.54 และร้อย
ละ 3.58 ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ร้อยละ 3.56 และร้อยละ 3.54 ตำมล ำดบั) 

12.4   รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีส ำรองเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำรส ำหรับปี 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                     

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 862.55 479.63 
บวก: ตั้งเพิ่มในระหวำ่งปี 135.53 78.20 
บวก: เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 43.00 - 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจำกกำรขำยในระหวำ่งปี (279.32) (162.38) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 761.76 395.45 

12.5 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงกำรของกลุ่มบริษทั 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่ำกำรซ้ือขำยท่ีไดมี้กำรท ำสญัญำแลว้ 133,943 161,430 81,352 81,682 
มูลค่ำรวมของโครงกำรโดยประมำณ 198,624 235,364 126,980 134,585 
อตัรำส่วนของมูลค่ำซ้ือขำยท่ีไดมี้กำรท ำสญัญำ 67.44% 68.59% 64.07% 60.69% 
ค่ำงวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรำยได ้ 3,542 4,563 1,039 1,210 
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13. สินทรัพย์ทีรั่บรู้จำกต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 847,513 803,119 193,014 189,697 
เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,395 - - - 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 221,746 265,192 183,892 166,304 
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (461,454) (220,798) (230,908) (162,987) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 611,200 847,513 145,998 193,014 

14.  ตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยำว 

ตัว๋เงินรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยทำงออ้มมีตัว๋เงินรับและดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 4.8 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 
(2562: 4.5 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ) โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี (2562: อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี) 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินให้กู ้ยืมระยะยำวน้ีเป็นเงินให้กู ้ยืมท่ีบริษทัฯ ให้กู ้ยืมแก่บริษทัในประเทศ                     
แห่งหน่ึงจ ำนวน 0.6 ลำ้นบำท (2562: 2 ลำ้นบำท) โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.85 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระ
คืนภำยในวนัท่ี 20 สิงหำคม 2563 ซ่ึงในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดข้ยำยก ำหนด ช ำระคืนเป็นภำยใน
วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 เงินกูย้มืน้ีค  ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัดงักล่ำว  
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15. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน / เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ตรำสำรทุนทีก่ ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

JustCo Holding Pte, Ltd. 702.00 370.60 - - 
Flying Jamon Ltd. - 219.75 - 219.75 
Winkontent AG 144.00 109.79 144.00 109.79 
Artsy, Inc. 30.04 30.15 - - 
Huaxing Growth Capital III L.P. 120.70 41.13 - - 
Techmetics Solutions Pte. Ltd. 12.08 12.08 - - 
Aspen Digital, Inc. 64.83 51.26 - - 
บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั - 10.00 - - 
บริษทั ชำร์จ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 15.00 - - - 
อ่ืนๆ 10.72 19.05 0.33 0.33 
รวม 1,099.37 863.81 144.33 329.87 
หกั: ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำ      
 Flying Jamon Ltd. - (12.50) - (12.50) 
 บริษทั แอพพี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั - (10.00) - - 
รวมค่ำเผื่อดอ้ยค่ำ - (22.50) - (12.50) 
รวม - สุทธิ 1,099.37 841.31 144.33 317.37 

 กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ำตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำเป็นกำรลงทุนในเชิงกลยุทธ์และตั้งใจถือตรำสำรทุนน้ีเพื่อ
ประโยชน์ในระยะยำว (2562: รำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ) 

ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนเป็นจ ำนวน 
22.5 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (เฉพำะบริษทัฯ : 12.5 ลำ้นบำท) 
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16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

16.1 วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
   เงินลงทุน 
 ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีรำคำทุน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัทย่อย - ถือหุ้นทำงตรง       
บริษทั ชนชยั จ ำกดั 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 150.00 150.00 100 100 160.53 160.53 
บริษทั แสนสิริ ไชน่ำ จ ำกดั  3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 
บริษทั เอส. ยู. เอน็. แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 
บริษทั อำณำวรรธน ์จ ำกดั  2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 
บริษทั พิวรรธนำ จ ำกดั  100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ำกดั 2.50 2.50 100 100 4.06 4.06 
บริษทั ปภำนนั จ ำกดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 
บริษทั ศูนยบุ์คลำกรสำธิตพฒันำ จ ำกดั -   1.00 - 100 - 1.00 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 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 สิริวฒันำ โฮลด้ิง จ ำกดั 100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 
บริษทั จิรภำส เรียลต้ี จ ำกดั 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 
บริษทั ปำรณทั จ ำกดั                                          10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ำกดั 300.00 300.00 97 97 290.00 290.00 
บริษทั สิริ สมำร์ท วนั จ ำกดั 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 
Sansiri (US), Inc. (ข) (ข) 100 100 3,981.91 3,807.95 
บริษทั สิริ สมำร์ท ทู จ ำกดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 
บริษทั สิริ สมำร์ท ทรี จ ำกดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 
บริษทั สิริ สมำร์ท โฟร์ จ ำกดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 
บริษทั สิริ สมำร์ท ไฟฟ์ จ ำกดั 12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน ์ไฟฟ์ จ ำกดั  12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน ์ซิกซ ์จ ำกดั 12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน ์เซเวน่ จ ำกดั 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 
บริษทั สิริพฒัน ์เอท จ ำกดั(ค) 100.00 - 100 - 150.63 - 
บริษทั สิริพฒัน ์ไนน ์จ ำกดั(ง) 50.00 - 100 - 77.55 - 
บริษทั สิริพฒัน ์เท็น จ ำกดั(จ) 50.00 - 100 - 38.85 - 
บริษทั สิริพฒัน ์อีเลฟเวน่ จ ำกดั 351.27 - 100 - 351.27 - 
บริษทั สิริพฒัน ์ทเวลฟ์ จ ำกดั 1.00 - 100 - 1.00 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ำกดั 100.00 - 100 -  155.69  - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ำกดั 100.00 - 100 -  86.22  - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั 50.00 - 100 -  116.07  - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ำกดั 500.00 - 100 -  296.93  - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ำกดั 260.00 - 100 -  282.21  - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั 25.00 - 100 -  97.17  - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั 25.00 - 100 -  54.69  - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั 100.00 - 100 -  293.60  - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ำกดั 50.00 - 100 -  50.94  - 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย     8,820.33 6,594.55 
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
   เงินลงทุน 
 ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีรำคำทุน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน       
 บริษทั แสนสิริ ไชน่ำ จ ำกดั     (2.30) - 
 บริษทั สิริ สมำร์ท วนั จ ำกดั     (10.00) - 
 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ำกดั     (54.40) - 
 บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ำกดั     (199.30) (130.00) 
รวมค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน     (266.00) (130.00) 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     8,554.33 6,464.55 

 (ก) ทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยทุนเรียกช ำระในปี 2552 จ ำนวน 0.02 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง เรียกช ำระในปี 2558 จ ำนวน 24.93 ลำ้น

ปอนดส์เตอร์ลิง เรียกช ำระในปี 2560 จ  ำนวน 12 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ และเรียกช ำระในปี 2561 จ ำนวน 1.5 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ 
 (ข) ทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 111.66 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ และ 10 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง (31 ธนัวำคม 2562: 106.36 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ และ                            

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

 ในระหวำ่งปี 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีเงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 เงินปันผลรับระหวำ่งปี 
 2563 2562 

บริษทั ศูนยบุ์คลำกรสำธิตพฒันำ จ ำกดั 3 - 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 300 - 

รวม  303 - 

ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัฯ บนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นจ ำนวน 266 ลำ้น
บำท (2562: 130 ลำ้นบำท) ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ทำงออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 
 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นผำ่นบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั     
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จ  ำกดั  2.00 ลำ้นบำท 2.00 ลำ้นบำท 100 100 
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 5.00 ลำ้นบำท 5.00 ลำ้นบำท 100 100 
บริษทั คิวอีดบัเบิ้ลย ู(ไทยแลนด)์ จ  ำกดั* 4.00 ลำ้นบำท 4.00 ลำ้นบำท 70 70 
  * จดทะเบียนเลิกกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี     
    
ถือหุ้นผำ่น Sansiri Global Investment Pte. Ltd.    
Sansiri Guernsey (2009) Limited 0.01 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง 0.01 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง 100 100 
Sansiri Guernsey (2015) Limited 0.01 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง 0.01 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง 100 100 
Sansiri International Pte. Ltd. 1.50 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง 1.50 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง 100 100 
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 ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 
 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นผำ่นบริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั      
โรงเรียนสำธิตพฒันำ 1.60 ลำ้นบำท 1.60 ลำ้นบำท 100 100 
     
ถือหุ้นผำ่น Sansiri (US), Inc.     
Standard International Holdings, LLC    129.04 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 124.82 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 62 60 
     
ถือหุ้นผำ่น Standard International Holdings, LLC     
Standard International, LLC    130.32 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 120.69 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 93 96 
Standard International Ventures, LLC    12.34 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 11.08 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 100 100 
Standard International Properties, LLC    - - 100 100 
     
ถือหุ้นผำ่น Standard International, LLC      
Standard Asia Co.,Ltd. 4.00 ลำ้นบำท 4.00 ลำ้นบำท 100 100 
Standard International Management, LLC    52.77 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 42.26 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 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 14.65 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 14.96 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 100 100 
Standard High Line Management, LLC - - 100 100 
Standard International Las Vegas Management, LLC 
(เดิมช่ือ “Standard International Lisbon 
Management, LLC”) 

- - 100 100 

Standard International Bordeaux Management, LLC - - 100 100 
Standard Australia Pty Ltd. 1 ดอลลำร์ออสเตรเลีย - 100 - 
     
ถือหุ้นผำ่น Standard International Ventures, LLC    
Standard International BH Investor, LLC 5.34 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 3.98 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 100 100 
Bunkhouse Management, LLC 5.73 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 5.73 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 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 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 0.79 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 100 100 
SL E-Commerce, LLC 0.09 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 0.09 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 100 100 
SL Hollywood Shop, LLC 0.08 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 0.08 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 100 100 
SL DTLA Shop, LLC 0.17 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 0.17 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 100 100 
     
ถือหุ้นผำ่น 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 
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16.2 รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั   
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 
สัดส่วนท่ีถือโดยส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมใน

บริษทัยอ่ยสะสม 

ขำดทุนท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย                  
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จท่ี
แบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

Standard International 
Holdings, LLC และ
บริษทัยอ่ย 

38 40 1,822 931 (214) (113) 7 - 

 ในระหวำ่งปี 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไม่มีเงินปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

16.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 Standard International Holdings, LLC และบริษทัยอ่ย 
 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 250 359 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,763 1,777 
หน้ีสินหมุนเวยีน 256 219 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 103 126 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 528 352 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 Standard International Holdings, LLC และบริษทัยอ่ย 

 
ส ำหรับปี  

2563 

ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่
วนัท่ี19 สิงหำคม 2562 ถึง  

31 ธนัวำคม 2562 
รำยได ้ 166 138 
ขำดทุน (535) (283) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 18 - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (489) (283) 
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 สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 Standard International Holdings, LLC และบริษทัยอ่ย 

 
ส ำหรับปี  

2563 

ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่
วนัท่ี 19 สิงหำคม 2562 ถึง 

31 ธนัวำคม 2562 
กระแสเงินสดจำกกิจกำรด ำเนินงำน (422) (38) 
กระแสเงินสดจำกกิจกำรลงทุน (46) (324) 
กระแสเงินสดจำกกิจกำรจดัหำงำน 307 322 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (161) (40) 

 (1) กำรจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ  

  ในระหวำ่งปีปัจจุบนัท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่
ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 วนัท่ีจดทะเบียน ทุนจด ทุนเรียก  
บริษทั จดัตั้งบริษทั ทะเบียน ช ำระแลว้ สดัส่วนกำรถือหุน้ 

  (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) 

บริษทั สิริพฒัน์ ทเวลฟ์ จ ำกดั 21 ตุลำคม 2563 1 1 100 

 (2) กำรเขำ้ซ้ือหุน้สำมญัในกำรร่วมคำ้จำกผูถื้อหุน้เดิมและเปล่ียนสถำนะเป็นบริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 บริษทัฯ ได้ท ำสัญญำซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มเติมจำกผูถื้อหุ้นเดิม (ผูร่้วมทุน)
ทั้งหมดในกำรร่วมค้ำ 3 แห่งได้แก่ บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ำกัด บริษทั บีทีเอส               
แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ำกัด และบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ำกัด                   
(“กำรร่วมคำ้”) ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ ในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 50 
เป็นร้อยละ 100 โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนเพิ่มเติมและกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีเงินกูย้มืทั้งหมดท่ีมี
ต่อผูร่้วมทุนรวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 523.97 ลำ้นบำท ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ  
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  บริษัทฯ ได้จ่ำยช ำระและได้รับโอนหุ้นท่ีจ่ำยซ้ือแล้วเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ท ำให้บริษัทฯ                   
มีอ ำนำจควบคุมในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว จึงเปล่ียนสถำนะจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย  

  จำกกำรประเมินรำยกำรดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เช่ือว่ำรำยกำรซ้ือกิจกำรดงักล่ำว เป็นกำรซ้ือ
สินทรัพย ์เน่ืองจำกสินทรัพยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำไม่ใช่หน่วยธุรกิจตำมค ำนิยำมท่ีระบุไวใ้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

   สินทรัพย ์และหน้ีสินของกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร (31 มีนำคม 2563) มีรำยละเอียดดงัน้ี  

   (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั บีทีเอส 

แสนสิริ                   
โฮลด้ิง ทเวนที             

จ ำกดั 

บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริโฮลด้ิง 
ทเวนที โฟร์ 

จ ำกดั 

บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริ โฮลด้ิง 
ทเวนที ไฟฟ์ 

จ ำกดั รวม 
สินทรัพย์     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8,250 8,496 4,037 20,783 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 1,061,404 436,216 601,142 2,098,762 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 13,767 8,512 9,619 31,898 
รวมสินทรัพย์ 1,083,421 453,224 614,798 2,151,443 
หนีสิ้น     
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1 20 - 21 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย 105 - - 105 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน     
  ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 6,425 5,098 6,891 18,414 
  อ่ืนๆ 31 25 34 90 
เงินกูย้มืระยะยำว 613,450 220,000 409,000 1,242,450 
รวมหนีสิ้น 620,012 225,143 415,925 1,261,080 

  เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์

  - บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สิริพฒัน์ เอท จ ำกดั  
  - บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จ ำกดั  
  - บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ำกดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั สิริพฒัน์ เทน็ จ  ำกดั  
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  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มเติมจำกผูถื้อหุ้นเดิม (ผูร่้วมทุน)
ทั้งหมดในกำรร่วมคำ้ 9 แห่งรวมเรียกวำ่ “กำรร่วมคำ้” ดงัน้ี  

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ำกดั 

  ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ ในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 
โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนเพิ่มเติมและกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีเงินกูย้มืทั้งหมดท่ีมีต่อผูร่้วมทุนรวม
เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,547.19 ลำ้นบำท ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

  บริษทัฯ ได้จ่ำยช ำระและได้รับโอนหุ้นท่ีจ่ำยซ้ือแล้วเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 ท ำให้บริษทัฯ                   
มีอ ำนำจควบคุมในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว จึงเปล่ียนสถำนะจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย  

  จำกกำรประเมินรำยกำรดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เช่ือว่ำรำยกำรซ้ือกิจกำรดงักล่ำว เป็นกำรซ้ือ
สินทรัพย ์เน่ืองจำกสินทรัพยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำไม่ใช่หน่วยธุรกิจตำมค ำนิยำมท่ีระบุไวใ้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
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 สินทรัพย ์และหน้ีสินของกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร (30 พฤศจิกำยน 2563) มีรำยละเอียดดงัน้ี 

         (หน่วย: พนับำท) 
 

บริษทั บีที
เอส แสนสิริ  
โฮลด้ิง ทู 
จ  ำกดั 

บริษทั บีที
เอส แสนสิริ  
โฮลด้ิง ทรี 
จ  ำกดั 

บริษทั บีที
เอส แสนสิริ  
โฮลด้ิง ไฟฟ์ 

จ  ำกดั 

บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริ  

โฮลด้ิง ซิกซ์ 
จ  ำกดั 

บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริ  
โฮลด้ิง  
อีเลฟเวน่ 
จ  ำกดั 

บริษทั บีที
เอส แสนสิริ  
โฮลด้ิง  

ทเวลฟ์ จ  ำกดั 

บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริ  
โฮลด้ิง  

โฟร์ทีน จ ำกดั 

บริษทั บีทีเอส 
แสนสิริ 
 โฮลด้ิง  

เซเวน่ทีน จ ำกดั 

บริษทั บีที
เอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง  

ทเวนที ทรี 
จ  ำกดั รวม 

สินทรัพย์           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1,007   12,458   1,957   59,036   235,229   144,587   118,214   3,043   1,339   576,870  
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อขำย  919,509   473,393   391,734  10,501   22,028   -  11,956   648,509   538,090  3,015,720  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - - - - 15,290 - - - 15,290 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  39,221   19,544   13,414   765   10,237   66   4,849   8,424   8,840   105,360  
สินทรัพยอ่ื์น  -  150,061   -  32,671   36,199   32,763   9,916   -  -  261,611  
รวมสินทรัพย์ 959,737 655,456 407,105 102,973 303,693 192,706 144,935 659,976 548,269 3,974,850 

หนีสิ้น           
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1,701  4,433   623   4,721   11,818   7,396   7,399   419   1,085   39,595  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน           
  ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  29,333   881   126   1,832   20,319   31,588   6,105   127   140   90,451  
  อ่ืนๆ  17   150,035   5   2,727   195,511   105,408   49,058   3   10   502,774  
เงินกูย้มืระยะยำว  579,000   -     210,000   -   -   -  -  274,000   236,000   1,299,000  
รวมหนีสิ้น  610,051   155,349   210,754   9,280   227,648   144,392   62,562   274,549   237,235   1,931,820  
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 (3) กำรลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย 

  ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั Sansiri (US), Inc. (บริษทัยอ่ย) เป็นจ ำนวนเงิน
รวม 5.3 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 174 ลำ้นบำท 

 (4)  กำรลงทุนเพิ่มใน Standard International Holdings, LLC และบริษทัย่อย และกำรเปล่ียนสถำนะเงิน
ลงทุน 

  เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2562 Sansiri (US), Inc. (บริษทัยอ่ย) ไดท้  ำสัญญำซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มเติมจำกผูถื้อ
หุ้นเดิม ใน Standard International Holdings, LLC และบริษทัย่อย (บริษทัร่วม) โดยมูลค่ำกำรลงทุน
ทั้งหมดคิดเป็นเงินประมำณ 40.46 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 1,251 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 22 ของหุ้นทั้งหมด ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 
14 สิงหำคม 2562 

  กำรซ้ือหุน้สำมญัในสัญญำดงักล่ำวท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 38 เป็น
ร้อยละ 60 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยทั้งหมด  และกลุ่มบริษทัได้รับสิทธิแต่งตั้ งกรรมกำรและ/หรือ
ผูบ้ริหำรส ำคญัในบริษทัดงักล่ำวเพิ่มเติมอีกจ ำนวน 1 ท่ำน ฝ่ำยบริหำรไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวมีผลท ำให้บริษทัฯ (ผ่ำน Sansiri (US), Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย) มีอ ำนำจควบคุมใน Standard 
International Holdings, LLC  และบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจึงเปล่ียนสถำนะเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำว
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  ในระหวำ่งปีปัจจุบนั Sansiri (US), Inc. ไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
และหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ีเปล่ียนประเภทเงินลงทุน เพื่อปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจให้แก่รำยกำร
ดงักล่ำว โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีได้เสร็จสมบูรณ์แลว้ และอยู่ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือ
กิจกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำรรวม
ธุรกิจ 

 รำยละเอียดของรำคำซ้ือของบริษทัดงักล่ำวมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,251,371 
บวก: มูลค่ำทำงบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน  
          Standard International Holdings, LLC และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีลงทุนเพิ่ม  1,821,779 
หกั: มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (2,363,100) 
ค่ำควำมนิยม ณ วนัท่ีซ้ือ 710,050 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (12,948) 
ค่ำควำมนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 697,102 
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มูลค่ำยติุธรรมและมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำจำก Standard International 
Holdings, LLC และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีซ้ือมีรำยละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 

 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 364,963 364,963 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 209,969 209,969 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10,148 10,148 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 225,796 225,796 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  31,160 31,160 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  3,571,269 1,330,141 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,507 12,507 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ (348,526) (348,526) 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (87,009) (87,009) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1,402) (1,402) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (35,219) (35,219) 

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

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ร้อยละ 40) 1,590,556  
สินทรัพยสุ์ทธิในสดัส่วนกำรลงทุนของบริษทัยอ่ย (ร้อยละ 60) 2,363,100  

ส่วนของรำคำซ้ือท่ีสูงกวำ่สินทรัพยสุ์ทธิ 710,050  

รวม 3,073,150  
หกั: มูลค่ำทำงบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน Standard 

International Holdings, LLC และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีลงทุนเพ่ิม (1,821,779)  
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,251,371  
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (364,963)  

เงินสดจ่ำยสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 886,408  

 (5) กำรเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ย 

  เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บริษทั คิวอีดบัเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) 
จ  ำกดั (บริษทัย่อย) มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อยเลิกกิจกำร ซ่ึงบริษทัย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริษทักบั
กระทรวงพำณิชย ์แลว้เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2563 ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรช ำระบญัชี 

  เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษัท ศูนย์บุคลำกรสำธิตพฒันำ จ ำกัด                  
(บริษทัยอ่ย) มีมติอนุมติัให้บริษทัยอ่ยเลิกกิจกำร ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวง
พำณิชย ์แลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2563 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยจ่ำยช ำระคืนทุนใหบ้ริษทัฯ 
แลว้ 
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 (6) กำรลงทุนซ้ือหุน้สำมญัในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 

  เม่ือวนัท่ี 17 สิงหำคม 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทั พีเคแอล ดีเวลลอปเมน้ท์ 
จ  ำกดั มีมูลค่ำกำรลงทุนคิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 351 ลำ้นบำท บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระและรับโอนหุ้น
ท่ีจ่ำยซ้ือแลว้ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ต่อมำเม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน 2563 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบั
กระทรวงพำณิชยเ์ป็น บริษทั สิริพฒัน์ อีเลฟเวน่ จ  ำกดั 

  จำกกำรประเมินรำยกำรดงักล่ำว ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เช่ือว่ำรำยกำรซ้ือกิจกำรดงักล่ำว เป็นกำรซ้ือ
สินทรัพย ์เน่ืองจำกสินทรัพยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำไม่ใช่หน่วยธุรกิจตำมค ำนิยำมท่ีระบุไวใ้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

  สินทรัพย ์และหน้ีสินของบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

สินทรัพย์  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,445  
ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 346,518  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,317  

รวมสินทรัพย์ 351,280 

หนีสิ้น  
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 11 

รวมหนีสิ้น 11 
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17.   เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

17.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษทัฯ และบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี 
สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ส่วนไดเ้สีย 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทัฯ และบริษทั ยู ซิต้ี จ ำกดั (มหำชน) ควบคุมร่วมกนั       
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ     พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 18,651 19,404 
  โฮลด้ิง วนั จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - -(1) 
  โฮลด้ิง ทู จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - 38,921 
  โฮลด้ิง ทรี จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 35,375 -(1) 
  โฮลด้ิง โฟร์ จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 - -(1) 
  โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - -(1) 
  โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 32,480 34,116 
  โฮลด้ิง เซเวน่ จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 14,274 15,615 
  โฮลด้ิง เอท จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 32,848 31,446 
  โฮลด้ิง ไนน ์จ ำกดั        
บริษทั นูโว ไลน ์ พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 50 50 76,882 76,882 -(1) -(1) 
  เอเจนซ่ี จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - 16,257 
 โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - 62,475 
  โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ              
โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 55,951 - 38,153 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - 99,878 
 โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - -(1) 
 โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000   -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - 38,244 
 โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั        
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  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี 
สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ส่วนไดเ้สีย 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 - 17,229 
 โฮลด้ิง เอททีน จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง ไนนที์น จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ          
โฮลด้ิง ทเวนที จ ำกดั              

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - 21,772 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 - -(1) 
 โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 2,347 12,799 
 โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ำกดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ                      
โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 - 10,200 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ         
โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ำกดั             

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 - 12,036 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ          
โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ำกดั 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 - 7,532 

บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 -(1) 157 
บริษทัฯ และ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 70 70 1,750 7,000 11,607 84,457 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 23,951 -(1) 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ำกดั พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 
รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ   428,632 1,114,833 171,533 560,691 

(1) เงินลงทุนภำยใตว้ธีิส่วนไดเ้สียซ่ึงอยูภ่ำยใต ้“ส ำรองรำยกำรภำยใตว้ธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้” 
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 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ภำยใตว้ิธีส่วนได้เสียซ่ึงอยู่ภำยใต ้“ส ำรองรำยกำรภำยใตว้ิธีส่วนได้เสียของเงิน
ลงทุนในกำรร่วมคำ้” มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

กำรร่วมคำ้ 2563 2562 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ำกดั - 189,530 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ำกดั - 389,910 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั - 51,899 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ำกดั - 55,914 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ ำกดั 113,881 63,985 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ำกดั - 42,234 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ำกดั 161,631 110,485 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ำกดั 125,863 32,246 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ำกดั - 21,827 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ ำกดั 12,133 - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ำกดั - 125,257 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ำกดั  213 3,124 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ำกดั  88,086 77,058 

รวม 501,807 1,163,469 

บริษทัฯ แสดงมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ภำยใตว้ธีิส่วนไดเ้สียส่วนท่ีมีมูลค่ำติดลบซ่ึงเกิดจำกกำรตดัก ำไร
จำกรำยกำรระหว่ำงกนัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ ในกำรร่วมคำ้ภำยใตห้ัวขอ้ "ส ำรองรำยกำร
ภำยใตว้ธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้" ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมมูลค่ำเงินลงทุนท่ีติดลบเกิด
จำกกำรตดัรำยกำรก ำไรจำกรำยกำรระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในกำร
ร่วมคำ้แต่ละรำย 
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  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  สดัส่วนเงินลงทุน 
รำคำทุน/มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีรำคำทุน  
กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ 2563 2562 2563 2562 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัฯ และบริษทั ย ูซิต้ี จ  ำกดั (มหำชน) ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ท ูจ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 76,882 76,882 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ำกดั  พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 55,951 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ำกดั            พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ำกดั            พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ  ำกดั              พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ - 50 - 25,000 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 
บริษทัฯ และ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 70 70 1,750 7,000 
บริษทั สิริ ทีเค ท ูจ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 
รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ    428,632 1,114,833 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน      
    บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ำกดั    (50,000) - 
 บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ำกดั    (35,000) - 
รวมค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุน    (85,000) - 
เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ – สุทธิ    343,632 1,114,833 
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ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯ บนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำ เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นจ ำนวน 85 
ลำ้นบำท (2562: ไม่มี) โดยแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

(1) กำรลงทุนเพิ่มในกำรร่วมคำ้และเปล่ียนสถำนะเป็นบริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มเติมจำกผูถื้อหุ้นเดิม (ผูค้วบคุมร่วม)
ทั้งหมดในกำรร่วมคำ้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ำกดั บริษทั บีทีเอส แสน
สิริโฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ำกดั และบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ำกดั (“กำรร่วมคำ้”)            
ท  ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ ในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 
บริษทัฯ ได้จ่ำยช ำระและได้รับโอนหุ้นท่ีซ้ือแล้วเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ท ำให้บริษทัฯ มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรร่วมค้ำดังกล่ำว จึงเปล่ียนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยตำม
รำยละเอียดท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 16 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 บริษทัฯ ได้ท ำสัญญำซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มเติมจำกผูถื้อหุ้นเดิม (ผูค้วบคุม
ร่วม)ทั้งหมดในกำรร่วมคำ้ 9 แห่งรวมเรียกวำ่ “กำรร่วมคำ้” ดงัน้ี  

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ำกดั 

 ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯ ในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100
บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระและไดรั้บโอนหุ้นท่ีซ้ือแลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 ท ำให้บริษทัฯ มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรร่วมค้ำดังกล่ำว จึงเปล่ียนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยตำม
รำยละเอียดท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 16 

 (2) กำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯ ไดข้ำยหุน้สำมญัของกำรร่วมคำ้โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ได้ท ำสัญญำขำยหุ้นทั้งหมดของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง                  
เอททีน จ ำกดั ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 จ  ำนวนทั้งส้ิน 250,000 หุ้นในรำคำซ้ือขำย
รวม 41 ลำ้นบำท ใหก้บับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง บริษทัฯ ไดรั้บช ำระและโอนหุ้นให้แก่บริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัแลว้ในวนัเดียวกนั  
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 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 บริษทัฯ ได้ท ำสัญญำขำยหุ้นทั้งหมดของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง                
ฟิฟทีน จ ำกดั ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 จ  ำนวนทั้งส้ิน 500,000 หุ้น ในรำคำซ้ือขำย
รวม 1 ลำ้นบำท ให้กบับริษทั ยู ซิต้ี จ  ำกดั (มหำชน) หรือผูค้วบคุมร่วม บริษทัฯ ไดรั้บช ำระและไดโ้อน
หุน้ใหแ้ก่ผูค้วบคุมร่วมทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2563  

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำขำยหุ้นทั้งหมดของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง                
เธอร์ทีน จ ำกดั และบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั ซ่ึงเป็นกำรร่วมคำ้ท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อย
ละ 50 จ  ำนวนทั้งส้ิน 250,000 หุ้น และ 500,000 หุ้น ตำมล ำดบั ในรำคำซ้ือขำยรวม 0.5 ลำ้นบำท และ 
0.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ให้กบับริษทั ยู ซิต้ี จ  ำกดั (มหำชน) หรือผูค้วบคุมร่วม บริษทัฯ ไดรั้บช ำระและ
ไดโ้อนหุน้ใหแ้ก่ผูค้วบคุมร่วมทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 

 รำยละเอียดกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้มีดงัน้ี       

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

กำรร่วมคำ้ รำคำขำยตำมสญัญำ 

มูลค่ำเงินลงทุน                         
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย                            

ณ วนัท่ีขำย 

ก ำไร (ขำดทุน) จำก               
กำรขำยเงินลงทุน                      
ในกำรร่วมคำ้ 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ำกดั 41,033 17,229 23,804 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ำกดั 1,000 (48,709) 49,709 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ำกดั 500 26,745 (26,245) 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ำกดั 500 (45,360) 45,860 

รวม 43,033 (50,095) 93,128 

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ รำคำขำยตำมสญัญำ 

มูลค่ำเงินลงทุน                 
ตำมวิธีรำคำทุน                  
ณ วนัท่ีขำย 

ก ำไร (ขำดทุน) จำก               
กำรขำยเงินลงทุน                      
ในกำรร่วมคำ้ 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ำกดั 41,033 25,000 16,033 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ำกดั 1,000 50,000 (49,000) 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ำกดั 500 55,951 (55,451) 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ  ำกดั 500 50,000 (49,500) 

รวม 43,033 180,951 (137,918) 
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(3)  กำรเพิ่มทุนของกำรร่วมคำ้ 

 ในระหวำ่งปี กำรร่วมคำ้ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
กำรร่วมคำ้ 

ทุนจด
ทะเบียนเดิม 

ทุนจด
ทะเบียนใหม่ เพ่ิมทุน 

อนุมติั                      
ในท่ีประชุมวสิำมญั
ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

จดทะเบียนเพ่ิมทุน
กบักระทรวงพำณิชย ์

เม่ือวนัท่ี 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ำกดั 

100  800  700  23 มิถุนำยน 2563 25 มิถุนำยน 2563 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ำกดั 

100  400  300  23 กรกฎำคม 2563 30 กรกฎำคม 2563 

 บริษทัฯ ไดจ่้ำยค่ำหุน้เพิ่มทุนของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ำกดั และบริษทั บีทีเอส แสนสิริ    
โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ำกดั แลว้เป็นจ ำนวน 350 ลำ้นบำทและ 150 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 (4)  กำรลดทุนของกำรร่วมคำ้ 

 ในระหวำ่งปี 2563 กำรร่วมคำ้ 5 แห่ง ไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

      (หน่วย: ลำ้นบำท)  

 
กำรร่วมคำ้ 

ทุนจด
ทะเบียนเดิม 

ทุนจด
ทะเบียนใหม่ ลดทุน 

บริษทัฯ 
ไดรั้บเงินคืน
จำกกำรลด

ทุน 

อนุมติั                      
ในท่ีประชุมวสิำมญั
ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

จดทะเบียนลดทุน
กบักระทรวง

พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั 

100 25 75 37.5  24 มิถุนำยน 2563 14 สิงหำคม 2563 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั 

100 25 75 37.5  24 มิถุนำยน 2563 14 สิงหำคม 2563 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ำกดั 

800 500 300 150 8 กนัยำยน 2563 21 ตุลำคม 2563 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ         
โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ำกดั 

400 260 140 70  8 กนัยำยน 2563 21 ตุลำคม 2563 

บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ำกดั 10 2.5 7.5 5.25 16 ตุลำคม 2563 9 ธนัวำคม 2563 
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17.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้              

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี เงินปันผลรับ 

กำรร่วมคำ้ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทัฯ และบริษทั ยู ซิต้ี จ ำกดั (มหำชน) ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ ำกดั (753) 30,635 - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ำกดั (16,467) (15,464) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ำกดั (9,852) (8,673) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ำกดั 480,932 79,503 - - 35,000 100,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั (5,443) (6,259) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ำกดั (88,762) (5,717) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ ำกดั (1,637) 105,571 - - - 95,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ำกดั (1,341) 56,658 - - - 65,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน ์จ ำกดั 1,401 49,360 - - - 120,000 
บริษทั นูโว ไลน ์เอเจนซ่ี จ ำกดั (34,901) (28,806) 9,367 - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ำกดั (48,225) 162,432 - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั 203,443 307,256 - - 110,000 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ำกดั (57,981) (5,206) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั 36,269 104,665 - - 20,000 - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ำกดั (2,336) (30,829) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ำกดั (14,137) 10,693 - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั (5,094) (5,859) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอททีน จ ำกดั - (2,851) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนนที์น จ ำกดั (93,587) (17,003) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ำกดั           (3,986) (16,255) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ำกดั (28,891) (35,961) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ำกดั 25,354 (8,146) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ำกดั (8,536) (6,887) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ำกดั            (7,614) (5,913) - - - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ำกดั          (2,764) (10,154) - - - - 
บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จ ำกดั (12,289) (12,647) - - - - 
บริษทัฯ และ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั       
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ำกดั (26,133) 193,126 - - 37,730 - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ำกดั 171,223 (9,927) - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ำกดั 15,493 18,812 - - - - 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ำกดั (11,029) (4,731) - - - - 
รวม 452,357 881,423 9,367 - 202,730 380,000 
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17.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรทำงกำรเงิน 
          (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
 

 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง โฟร์ จ  ำกดั 

 
บริษทั บีทีเอส 

แสนสิริ 
โฮลด้ิง ซิกซ์ 

จ  ำกดั* 

 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ำกดั 

 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง เอท จ ำกดั 

 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง ไนน์ จ  ำกดั 

 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี 

จ  ำกดั 

 
บริษทั บีทีเอส 

แสนสิริ 
โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ 

จ  ำกดั* 

 2563 2562 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2562 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 259 137 138 67 77 51 61 72  79  21 13 273 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3 1,094 1,484 - - - - -  3  2,722 2,068 2,021 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 30 8 29 - - - - 1  1  177 49 14 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (384) (486) - - 

 
- 

 
- - 

 
- 

 
(1,834) (1,051) (1,148) 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - - - - - - -  (968)  (968)  (462) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (90) (527) (1,139) (4) (9) (22) (29) (7)  (21) (215) (156) (498) 

สินทรัพย์ – สุทธิ 202 328 26 63 68 29 32 66 63 (97) (45) 200 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกจิกำร  
ในสินทรัพย์ - สุทธิ 101 164 13 32 34 14 16 33 31 (49) (23) 100 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั (66) (554) (69) - - - - - - (71) (47) (84) 

มูลค่ำตำมบัญชีส่วนได้เสีย 
   ของกจิกำรในกจิกำรร่วมค้ำ 35 (390) (56) 32 34 14 16 33 31 (120) (70) 16  

* เปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 
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 สรุปรำยกำรสรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
    (หน่วย: ลำ้นบำท) 

  
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง โฟร์ จ  ำกดั 

 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ำกดั* 

 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ำกดั 

 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง เอท จ ำกดั 

 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง ไนน์ จ  ำกดั 

 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี 

จ  ำกดั 

 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ำกดั* 

  
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำ
ตั้งแตว่นัท่ี      

1 มกรำคม ถึง 
30 พฤศจิกำยน 

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 
 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

 
 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

 
 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำ
ตั้งแตว่นัท่ี       

1 มกรำคม ถึง 
30 พฤศจิกำยน 

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 
รำยได ้ 1,124 4,795 1,346 943 - 799 - 508 4 858 2 1 1,978 1,801 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (7) (38) (34) (22) - (4) - (3) - (4) (38) (38) (35) (8) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (8) (140) (28) 23 - (24) (1) (15) (1) (11) 17 12 (4) (52) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (57) 550 (333) (76) (3) 98 (3) (13) 3 (42) (70) (58) (284) 204 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - - - 19 - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (57) 550 (333) (76) (3) 98 (3) (13) 3 (42) (51) (58) (284) 204 

* เปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563
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 สรุปรำยกำรทำงกำรเงิน (ต่อ) 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ  ำกดั* 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั* 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ำกดั 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ      
โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ำกดั 

บริษทั  
สิริ ทีเค วนั จ  ำกดั 

บริษทั  
สิริ ทีเค ท ูจ  ำกดั 

บริษทั  
สิริ ทีเค ทรี จ  ำกดั 

 2562 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 290  63  186  232  64 5 47 89 349 59 65 79 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,156  619  2,307  2,808  1,503 1,655 6 448 1,516 1,682 5 880 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -  695  56  35  19 13 - 2 10 20 15 3 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,026) 

 
(282)  

 
(734) 

 
 (534)  

 
(499) 

 
(524) - (271) (740) (188) (155) (269) 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (195)  (39)  (838) (1,299)  (501) (747) - - (544) - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (860)  (846)  (990)  (1,262)  (526) (353) (36) (130) (397) (1,604) (66) (660) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - (131) - - - - - (52) - - - 

สินทรัพย์ - สุทธิ 365 210 (144) (20) 60 49 17 138 142 (31) (136) 33 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกจิกำร 
   ในสินทรัพย์ - สุทธิ 183 105 (72) (10) 30 25 12 96 99 (22) (95) 23 
ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีไม่รับรู้** - - - - - - - - - - 95 - 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั (120) (5) (90) (100) (28) (12) - (12) (78) (103) - (26) 

มูลค่ำตำมบัญชีส่วนได้เสีย 
   ของกจิกำรในกจิกำรร่วมค้ำ 62 100 (162) (110) 2 13 12 84 21 (125) - (3) 

* เปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 

** บริษทัฯ ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ำกดั จนมูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์บริษทัฯ ไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เน่ืองจำกบริษทัฯ 
ไม่ไดมี้ภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ำยเงินเพ่ือช ำระภำระผกูพนัของกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

     (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 

โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ  ำกดั* 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 

โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั* 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ำกดั 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ     
โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ำกดั 

บริษทั  
สิริ ทีเค วนั จ  ำกดั 

บริษทั  
สิริ ทีเค ท ูจ  ำกดั 

บริษทั  
สิริ ทีเค ทรี จ  ำกดั 

 ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำ
ตั้งแตว่นัท่ี       

1 มกรำคม ถึง 
30 พฤศจิกำยน 

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำ
ตั้งแตว่นัท่ี      

1 มกรำคม ถึง  
30 พฤศจิกำยน 

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 
 

ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

 
 
ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 
รำยได ้ 2,529 2,889 662  1,174  758  466  821 - 429 1,503 1,256 1 923 317 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (21) (10) (5)  (9) (71)  (8) (14) - (2) (10) (21) - (18) - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 1 (91) (2)  (47) 15  2  (3) 4 (2) (47) (45) (2) (3) 4 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (22) 363 (13)  187  (120)  (9) 11 (15) (60) 176 173 (11) (169) 13 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - -  -    -  -    - - - - - - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (22) 363 (13)  187  (120)  (9) 11 (15) (60) 176 173 (11) (169) 13 

* เปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 

** บริษทัฯ ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ำกดั จนมูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์บริษทัฯ ไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เน่ืองจำกบริษทัฯ 
ไม่ไดมี้ภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ำยเงินเพ่ือช ำระภำระผกูพนัของกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว
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18. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

18.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 
     (หน่วย: พนับำท) 
  จดัตั้งข้ึน งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ใน

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำ 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย-สุทธิ 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

ถือหุน้ผำ่น Sansiri (US), Inc.            
One Night, LLC บริกำรจอง

หอ้งพกัใน
โรงแรมผำ่น
แอปพลิเคชัน่ 

สหรัฐ 
อเมริกำ 

64 64 256,817 225,796 174,577 198,134 -    - 174,577 198,134 

ถือหุน้ผำ่นบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ  ำกดั            
บริษทั ออนเนียนแชค 
จ  ำกดั  

พฒันำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

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

บริษทั พร็อพฟิต จ  ำกดั ตวัแทนนำยหนำ้
อสังหำริมทรัพย ์

ไทย 30 - 18,001 - 18,978 - - - 18,978 - 

ถือหุน้ผำ่นบริษทั แสนสิริ ไชน่ำ จ  ำกดั            
บริษทั ฮกัส์ อินชวัรันซ์ 
โบรกเกอร์ จ  ำกดั  

นำยหนำ้
ประกนัภยั 

ไทย 25 - 6,250 - 5,904 - - - 5,904 - 

รวม     291,068 235,796 208,499 207,174 (9,040) (7,840) 199,459 199,334 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกผลขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็น
จ ำนวน 1.2 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 2563 (2562: 7.8 ลำ้นบำท) 

 One Night, LLC 

  One Night, LLC เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยเป็นบริษทัร่วมทำงออ้มของ
บริษทัฯ ซ่ึงอยู่ภำยใตก้ลุ่มบริษทั Standard International Holdings, LLC บริษทัด ำเนินธุรกิจให้บริกำรจอง
ห้องพกัในโรงแรมผ่ำนแอปพลิเคชั่นท่ีช่ือว่ำ “One night” กลุ่มบริษทั Standard International Holdings, 
LLC ถือหุ้นใน One Night, LLC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 แต่กลุ่มบริษทัมีตวัแทนในคณะกรรมกำรบริษทั
เพียง  2 จำก 5 ท่ำนและไม่มีตวัแทนจำกบริษทัเป็นผูบ้ริหำรส ำคญัในบริษทัดงักล่ำว ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำวำ่
กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคญั แต่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัดงักล่ำว จึงจดัประเภทเงินลงทุน
เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 บริษทั พร็อพฟิต จ ำกดั 

  เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563 บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ ำกัด (บริษัทย่อย) ได้เข้ำร่วมลงทุนในบริษัท                   
พร็อพฟิต จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจตวัแทนนำยหนำ้อสังหำริมทรัพย์
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั คิดเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 18 ลำ้นบำท ตำมท่ีไดรั้บ
อนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 4 สิงหำคม 2563 บริษทัยอ่ยไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นแลว้ทั้ง
จ  ำนวน 
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 บริษทั ฮกัส์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 

  เม่ือวนัท่ี 22 กันยำยน 2563 บริษทั แสนสิริ ไชน่ำ จ ำกัด (บริษทัย่อย) ได้เข้ำร่วมลงทุนในบริษทั ฮกัส์                  
อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จ  ำกดั (“Hugs”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจ
นำยหน้ำประกนัภยัในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว คิดเป็นเงินลงทุน
จ ำนวน 25 ล้ำนบำท ตำมท่ีได้รับอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 
บริษทัยอ่ยไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้แลว้ร้อยละ 25 ของจ ำนวนเงินท่ีลงทุนหรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 6.25 ลำ้นบำท 

18.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

บริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัร่วม จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 2563 2562 2563 2562 

ถือหุน้ผำ่น Sansiri (US), Inc.     
Standard International, Holdings, LLC and its subsidiaries - (66) -    - 
One Night, LLC (24) (24) -    - 
ถือหุน้ผำ่นบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ำกดั     
บริษทั ออนเนียนแชค จ ำกดั  - (1) -   - 
บริษทั พร็อพฟิต จ ำกดั 1 - -   - 
ถือหุน้ผำ่นบริษทั แสนสิริ ไชน่ำ จ ำกดั     
บริษทั ฮกัส์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ  ำกดั  - - -   - 
รวม (23) (91) -   - 

ในระหว่ำงปี ส้ินสุดว ันท่ี  31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยไม่ มี เ งินปันผลรับท่ีได้รับจำก                    
บริษทัร่วม 

18.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั  

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

 (หน่วย: พนับำท) 

 One Night, LLC 
 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 7,552  31,131 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 655  2,361 
หน้ีสินหมุนเวยีน 20,127  555 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - - 
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 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 One Night, LLC 
 2563 2562 
รำยได ้  2,402   8,096  
ขำดทุน   (34,666)   (87,708)  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (34,666) (87,708) 

19. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดินให้เช่ำ 

อำคำรให้เช่ำ  
และสินทรัพย์
สิทธิกำรใชใ้ห้

เช่ำ 

บำ้นให้เช่ำ - 
สินทรัพยสิ์ทธิ

กำรใช ้ 

ห้องชุดให้เช่ำ
และสินทรัพย์
สิทธิกำรใชใ้ห้

เช่ำ 

ศูนยก์ำรคำ้ให้
เช่ำและ

สินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใชใ้ห้เช่ำ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:       
รำคำทุน 1,225,.35 1,229.00 42.93 663.49 527.85 3,688.62 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (140.56) (16.96) (562.89) (85.08) (805.49) 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - (105.00) - - (66.50) (171.50) 
มูลค่ำตำมบญัชี – สุทธิ 1,225.35 983.44 25.97 100.60 376.27 2,711.63 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดินให้เช่ำ 

อำคำรให้เช่ำ  
และสินทรัพย์
สิทธิกำรใชใ้ห้

เช่ำ 

บำ้นให้เช่ำ - 
สินทรัพยสิ์ทธิ

กำรใช ้ 

ห้องชุดให้เช่ำ
และสินทรัพย์
สิทธิกำรใชใ้ห้

เช่ำ 

ศูนยก์ำรคำ้ให้
เช่ำและ

สินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใชใ้ห้เช่ำ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:       
รำคำทุน 1,227.18 - 41.52 4.52 414.61 1,687.83 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - (15.55) (0.32) (83.11) (98.98) 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - - - - (66.50) (66.50) 
มูลค่ำตำมบญัชี – สุทธิ 1,227.18 - 25.97 4.20 265.00 1,522.35 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำ้น                

ให้เช่ำ 
ห้องชุดให้

เช่ำ 
ศูนยก์ำรคำ้
ให้เช่ำ รวม 

บำ้น                 
ให้เช่ำ 

ห้องชุด             
ให้เช่ำ   

ศูนยก์ำรคำ้
ให้เช่ำ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:         
รำคำทุน 141.09 6.29 277.86 425.24 123.64 4.52 260.27 388.43 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (13.44) (0.46) (44.90) (58.80) (12.21) (0.14) (44.84) (57.19) 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - - (41.50) (41.50) - - (41.50) (41.50) 
มูลค่ำตำมบญัชี – สุทธิ 127.65 5.83 191.46 324.94 111.43 4.38 173.93 289.74 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 324.95 288.80 289.74 266.05 
 รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก (หมำยเหตุ 4.2) 

 
 

232.67 

 
 
- 

 
 

47.52 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 557.62 - 337.26 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 33.19 57.14 31.25 39.55 
เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15.29 -  - - 
เพิ่มข้ึนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 31.19 - - - 
โอนมำจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 102.03 7.66 - 7.66 
โอนมำจำก (ไปเป็น) ตน้ทุนกำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 2,082.85 (4.17) 1,217.23 0.41 

จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (6.42) (19.34) (6.42) (19.34) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (79.12) (25.14) (31.97) (24.59) 
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำ (บนัทึกเพิ่ม) (25.00) 20.00 (25.00) 20.00 

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 2,711.63 324.95 1,522.35 289.74 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำรโครงกำรเพื่อเช่ำ 
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มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ท่ีดินใหเ้ช่ำ 1,831.55 - 1,831.55 - 
อำคำรให้เช่ำ 1,164.75 - - - 
บำ้นใหเ้ช่ำ 51.51 164.62 51.51 149.92 
หอ้งชุดให้เช่ำ 719.95 10.12 6.80 6.71 
ศูนยก์ำรคำ้ใหเ้ช่ำ 433.82 215.60 302.09 198.07 

มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัหรือผูป้ระเมินรำคำ
อิสระ มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินให้เช่ำประเมินรำคำโดยใชเ้กณฑ์รำคำตลำด มูลค่ำยุติธรรมของอำคำรให้เช่ำ 
บำ้นให้เช่ำ ห้องชุดให้เช่ำและศูนยก์ำรคำ้ให้เช่ำประเมินรำคำโดยใชเ้กณฑ์รำคำตลำดหรือเกณฑว์ิธีพิจำรณำ
จำกรำยได้ (Income Approach) ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใช้ในกำรประเมินรำคำดงักล่ำวประกอบด้วย อตัรำ
ผลตอบแทน อตัรำพื้นท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ  

กลุ่มบริษัทได้น ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ  ำนวนประมำณ 26 ล้ำนบำท                   
(2562: 26 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย ์

20. ทีด่ินรอกำรพฒันำ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ท่ีดินรอกำรพฒันำ 27,777.79 18,131.19 18,247.14 15,548.96 
หกั: ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำโครงกำร (167.30) (186.79) - - 
สุทธิ 27,610.49 17,944.40 18,247.14 15,548.96 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ท่ีดินรอกำรพฒันำของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 23,997 
ลำ้นบำท และ 13,560 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดจ้ดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำร (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 13,168 ลำ้นบำท และ 12,301 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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21. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
    (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง  ส ำนกังำน งำนระหวำ่ง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ ขำยชัว่ครำว ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 342.44 2,011.24 1,387.63 89.04 5.30 59.53 3,895.18 
ซ้ือ - 15.55 72.95 7.88 - 846.60 942.98 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (12.31) (3.89) - - (16.20) 
โอนเขำ้ (ออก) - 30.16 1.10 - - (31.26) - 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - - - - (7.66) (7.66) 
เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 28.42 29.50 - - - 57.92 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (0.45) (0.49) - - - (0.94) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 342.44 2,084.92 1,478.38 93.03 5.30 867.21 4,871.28 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำก
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

(29.08) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

(29.08) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 342.44 2,084.92 1,478.38 63.95 5.30 867.21 4,842.20 
ซ้ือ 284.89 251.97 520.14 0.85 - 266.33 1,324.18 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (6.75) (27.28) (305.84) (9.24) - (1.44) (350.55) 
โอนเขำ้ (ออก) - 589.49 262.58 - - (852.07) - 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (20.35) (217.27) - - - - (237.62) 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 10.97 10.97 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้

บนัทึกเป็นตน้ทุน - - - - - 9.40 9.40 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (0.09) (2.06) - - - (2.15) 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 600.23 2,681.74 1,953.20 55.56 5.30 300.40 5,596.43 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 766.31 927.81 38.16 5.30 - 1,737.58 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 93.79 122.34 15.86 - - 231.99 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (12.31) (0.97) - - (13.28) 
เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 7.40 19.36 - - - 26.76 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (0.13) (0.32) - - - (0.45) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 867.37 1,056.88 53.05 5.30 - 1,982.60 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำก
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก - - - (14.55) - - (14.55) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 867.37 1,056.88 38.50 5.30 - 1,968.05 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 144.39 166.89 7.17 - - 318.45 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (10.52) (266.66) (9.23) - - (286.41) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - - - - - 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - (30.59) - - - - (30.59) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (0.56) (2.27) - - - (2.83) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 970.09 954.84 36.44 5.30 - 1,966.67 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 5.84 176.52 - - - - 182.36 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - 7.00 36.13 - - - 43.13 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 5.84 183.52 36.13 - - - 225.49 
ลดลงระหวำ่งปี (0.16) - (36.13) - - - (36.29) 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - (105.00) - - - - (105.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 5.68 78.52 - - - - 84.20 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 336.60 1,034.03 385.37 39.98 - 867.21 2,663.19 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 594.55 1,633.13 998.36 19.12 - 300.40 3,545.56 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2562 (118.79 ลำ้นบำทรวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำรอ่ืน 71.17 ลำ้นบำทรวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิตวสัดุก่อสร้ำงและส่วนท่ีเหลืออยูใ่นค่ำใช้จ่ำยบริหำร) 231.99 
2563 (192.91 ลำ้นบำทรวมอยูใ่นตน้ทุนโรงแรมและบริกำรอ่ืน 123.79 ลำ้นบำทรวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิตวสัดุก่อสร้ำงและส่วนท่ีเหลืออยูใ่นค่ำใชจ่้ำยบริหำร) 318.45 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำรและ เคร่ืองตกแต่ง  งำนระหวำ่ง  
 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 152.82 693.43 1,039.97 82.57 59.11 2,027.90 
ซ้ือ - 7.27 53.27 7.88 832.31 900.73 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (12.31) (3.89) - (16.20) 
โอนเขำ้ (ออก)  - 29.81 1.03 - (30.84) - 
โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - - - (7.66) (7.66) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 152.82 730.51 1,081.96 86.56 852.92 2,904.77 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก - - - (29.08) - (29.08) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 152.82 730.51 1,081.96 57.48 852.92 2,875.69 
ซ้ือ - 229.24 506.59 0.85 - 736.68 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (3.58) (10.48) (269.17) (9.24) (1.27) (293.74) 
โอนเขำ้ (ออก) - 589.09 262.56 - (851.65) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 149.24 1,538.36 1,581.94 49.09 - 3,318.63 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 276.14 644.33 31.70 - 952.17 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 36.73 97.84 15.86 - 150.43 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (12.31) (0.97) - (13.28) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 312.87 729.86 46.59 - 1,089.32 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก - - - (14.55) - (14.55) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 312.87 729.86 32.04 - 1,074.77 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 80.34 142.27 7.17 - 229.78 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย  (5.65) (233.60) (9.23) - (248.48) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 387.56 638.53 29.98 - 1,056.07 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 31 ธนัวำคม 2562 1.42 - 36.13 - - 37.55 
ลดลงระหวำ่งปี - - (36.13) - - (36.13) 

31 ธนัวำคม 2563 1.42 - - - - 1.42 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 151.40 417.64 315.97 39.97 852.92 1,777.90 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 147.82 1,150.80 943.41 19.11 - 2,261.14 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      
2562 (7.98  ลำ้นบำทรวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำรอ่ืน 71.17  ลำ้นบำทรวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิตวสัดุก่อสร้ำง ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นค่ำใช้จ่ำยบริหำร)  150.43 

2563 (8.23 ลำ้นบำทรวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำรอ่ืน 123.79  ลำ้นบำทรวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิตวสัดุก่อสร้ำง ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นค่ำใชจ่้ำยบริหำร)  229.78 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 721 ลำ้นบำท และ 866 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 368 
ลำ้นบำท และ 521 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี
จ ำนวน 1,849 ลำ้นบำท และ  873 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำก
ธนำคำร (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 1,610 ลำ้นบำท และ 644 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

22. สัญญำเช่ำ 

22.1 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ  

 กลุ่มบริษัทท ำสัญญำเช่ำสินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง                 
2 - 33 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  
ท่ีดิน 

ท่ีดิน อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง ยำนพำหนะ 

 
อุปกรณ์อ่ืน 

 
รวม 

      
รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 305.88 1,541.39 68.25 - 1,915.78 
เพ่ิมข้ึน 5.14 14.90 96.53 2.61 119.18 
ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงสญัญำ/ยกเลิกสญัญำ  (66.72) (7.66) - (74.38) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - (0.43) - - (0.43) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 311.02 1,489.14 157.39 2.61 1,960.15 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1.57) (148.23) (34.52) (0.65) (184.97) 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ (9.40) - - - (9.40) 

ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงสญัญำ/ยกเลิกสญัญำ - 66.49 2.58 - 69.07 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - 0.94 - - 0.94 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (10.97) (80.80) (31.94) (0.65) (124.36) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 305.88 1,541.39 68.52 - 1,915.78 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 300.04 1,408.34 124.45 1.96 1,835.79 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ท่ีดิน 

ท่ีดิน อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง ยำนพำหนะ 

 
อุปกรณ์อ่ืน 

 
รวม 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 1,429.91 65.59 - 1,495.50 
เพ่ิมข้ึน 5.14 - 95.60 2.61 103.35 
ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงสญัญำ/ยกเลิกสญัญำ - (66.73) (7.61) - (74.34) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 5.14 1,363.18 153.58 2.61 1,524.51  

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1.57) (119.80) (33.18) (0.65) (155.20) 
ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงสญัญำ/ยกเลิกสญัญำ - 66.49 2.57 - 69.06 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (1.57) (53.31) (30.61) (0.65) (86.14) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 1,429.91 65.59 - 1,495.50 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3.57 1,309.87 122.97 1.96 1,438.37 
 

 ขอ้มูลรำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ดงักล่ำว ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ท่ีจดั
ประเภทเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงแสดงรำยละเอียดในหมำยเหตุ 19 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัได้น ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 
จ ำนวน 41 ลำ้นบำท และ 29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจดจ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำร 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 41 ลำ้นบำทและ 29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2,443.61 - 1,803.29 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (674.66) - (376.60) - 
ลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงสญัญำ/ยกเลิกสญัญำ (5.38) - (5.33) - 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.42 - - - 
รวม 1,763.99 - 1,421.36 - 
หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (175.73) - (130.82) - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,588.26 - 1,290.54 - 
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กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมำยเหตุ 47.2 
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 184.98 155.20 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 72.87 67.45 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 0.90 0.47 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิง                        
มีมูลค่ำต ่ำ 2.14 1.91 

ง) อ่ืน ๆ  

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 
235 ล้ำนบำท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้ น สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมี             
มูลค่ำต ่ำ และค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรท่ีมิใช่เงินสด
เพิ่ม ข้ึนส ำหรับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  จ  ำนวน 145 ล้ำนบำท ทั้ ง น้ี                     
กระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงยงัไม่เร่ิมมีผลไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ  44.2 

22.2  กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

กลุ่มบริษทัเขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน อำคำร 
บำ้น หอ้งชุดและศูนยก์ำรคำ้ สัญญำเช่ำมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 1 - 25 ปี  

กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกกำรให้เช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิก
ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำยใน 1 ปี 62.16 35.06 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 130.41 62.56 
มำกกวำ่ 5 ปี 223.28 153.95 
รวม 415.85 251.57 

ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำช่วงเป็นจ ำนวนเงิน 93 ลำ้นบำท (2562: 68 ลำ้นบำท)  
(เฉพำะบริษทัฯ 32 ลำ้นบำท 2562:  26 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 
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23. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่งติดตั้ง 

สญัญำบริหำร
โรงแรม 

 
รวม 

ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่งติดตั้ง 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563:         
รำคำทุน - 803.01 34.78 3,633.13 4,470.92 719.57 33.43 753.00 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - (510.39) - (76.41) (586.80) (451.34) - (451.34) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ - 292.62 34.78 3,556.72 3,884.12 268.23 33.43 301.66 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:         
รำคำทุน 26.91 649.57 74.71 2,069.14 2,820.33 582.63 69.32 651.95 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (26.91) (366.22) - (669.79) (1,062.92) (316.06) - (316.06) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ - 283.35 74.71 1,399.35 1,757.41 266.57 69.32 335.89 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 1,757.41 332.87 335.89 313.14 
ซ้ือระหวำ่งปี 175.68 244.02 101.08 117.96 
ปรับมูลค่ำยติุธรรม/เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือ                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - มูลค่ำสุทธิ                  
ตำมบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ 2,315.26 1,330.14 - - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (244.29) (142.91) (135.31) (95.21) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (119.94) (6.71) - - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 3,884.12 1,757.41 301.66 335.89 

สัญญำบริหำรโรงแรมเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมหมำยเหตุ 16 และมีอำยรุะหวำ่ง 
1 - 40 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยมีค่ำลิขสิทธ์ิจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่ยงัคงใช้งำนอยู่ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมมีจ ำนวนเงินประมำณ 24 ลำ้นบำท (2563: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดจ ำหน่ำย
หมดแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมมีจ ำนวนเงินประมำณ 196 ลำ้น
บำท และ 126 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 156 ลำ้นบำทและ 93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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24. ค่ำควำมนิยม 

 กลุ่มบริษทัปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรรวมกิจกำรให้กบักลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
ซ่ึงคือบริษทัท่ีบริหำรโรงแรมแต่ละ Brand เพื่อทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

 
Standard 

International, LLC 

Standard 
International 

Venture, LLC รวม 
ค่ำควำมนิยม 676,189 20,913 697,102 

กำรกระทบยอดมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมส ำหรับปี 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2562 - 
เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุ 16) 710,050 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (12,948) 
31 ธนัวำคม 2563 697,102 

บริษทัฯ พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำย โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำร
ทำงกำรเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 15 ปี
ส ำหรับ Standard International, LLC  และ Standard International Venture, LLC  

ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

Standard 
International, LLC 

Standard 
International 

Venture, LLC 

อตัรำกำรเติบโต 1.00% 1.00% 
อตัรำคิดลด 8.17% 9.39% 

 ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตจำกกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำดและอตัรำคิดลด เป็นอัตรำท่ี
สะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้นๆ 
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 ฝ่ำยบริหำรเช่ือวำ่กำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนของขอ้สมมติท่ีส ำคญัซ่ึงฝ่ำยบริหำรใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย ์จะไม่ส่งผลให้มูลค่ำตำมบญัชีของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย ์
สูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

25. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร/ตั๋วแลกเงิน 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม /                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร   
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2,919.00 5,513.89 

ตัว๋แลกเงิน   
รำคำตำมมูลค่ำ 1,130.00 1,390.00 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยล่วงหนำ้ (6.80) (6.65) 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ 1,123.20 1,383.35 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกธนำคำรคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.00 ถึง 2.45 ต่อปี                   
(2562: ร้อยละ 2.47 ถึง 3.90 ต่อปี) เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำรดงักล่ำวจ ำนวน 419 ลำ้นบำทค ้ำประกนัโดย
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำรของบริษทัฯ ตัว๋แลกเงินมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.45 ถึง 2.65 ต่อปี 
(2562: ร้อยละ 2.30 ถึง 2.50 ต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำรตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ได้
เบิกใชเ้ป็นจ ำนวน 6,090 ลำ้นบำท และ 3,720 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 6,050 ลำ้นบำท 
และ 3,700 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

26. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        0.20 23.13 20.26 65.99 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,214.10 2,169.53 1,243.63 1,359.69 
รวม 2,214.30 2,192.66 1,263.89 1,425.68 
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27. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะยำวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

เงินกูย้มืจำกธนำคำร 19,815.69 19,705.12 12,351.61 13,259.18 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึง     
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (5,359.91) (3,912.04) (2,751.35) (2,613.48) 
สุทธิ 14,455.78 15,793.08 9,600.26 10,645.70 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน      

เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 19,705.12 13,259.18 
กูเ้พิ่ม 5,936.62 4,775.72 
จ่ำยคืนเงินกู ้ (8,371.05) (5,683.29) 
เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,541.45 - 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 3.55 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 19,815.69 12,351.61 
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 รำยละเอียดของเงินกูย้มืระยะยำวจ ำแนกตำมแต่ละบริษทัแสดงไดด้งัน้ี 

 ยอดคงเหลือของ            
ช่ือบริษทั เงินกูย้มืระยะยำว อตัรำดอกเบ้ียตำมสญัญำ เง่ือนไขกำรช ำระคืน 

 2563 2562 2563 2562  

 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี  
บริษทั แสนสิริ จ  ำกดั  
   (มหำชน) 

12,352 13,259 MLR - 1.50% ถึง
MLR - 3.15% และ 

BIBOR                            
(3 เดือน) + 1.45% 

ถึง BIBOR                            
(3 เดือน) + 1.60% 

MLR - 1.50% ถึง
MLR - 3.15% และ 

BIBOR                            
(3 เดือน) + 1.60% 

ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและช ำระคืนเป็นรำย
ไตรมำสและรำยปี และตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทั้งหมด
ภำยในปี 2570 

บริษทั พิวรรธนำ จ ำกดั 678 688 MLR - 2.00% 
MLR - 2.25%  

MLR - 2.00%  ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืน   

      เงินตน้ทั้งหมดภำยในปี 2570 
Sansiri Global Investment  Pte. 

Ltd. 
103 125 LIBOR + 3.5% LIBOR + 3.5% ตอ้งช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยงวดและช ำระคืน   เงิน

ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2564 
บริษทั จิรภำส เรียลต้ี จ  ำกดั 726 1,413 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ

อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2566 

บริษทั ปำรณทั จ ำกดั 
 

1,195 1,195 MLR - 2.25% MLR - 2.25% ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2566 

บริษทั สิริ สมำร์ท ทู จ  ำกดั 316 316 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2568 

บริษทั สิริ สมำร์ท ทรี จ  ำกดั 1,904 1,904 MLR - 2.00% MLR - 2.00% ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2566 

บริษทั อำณำวรรธน์ จ  ำกดั 
 

- 177 - MLR - 2.00% ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืน           

      เงินตน้ทั้งหมดภำยในปี 2567 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์
จ  ำกดั   

- 161 - MLR - 2.25% ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืน           

      เงินตน้ทั้งหมดภำยในปี 2568 
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั  - 467 - MLR - 2.00% ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ

อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2564 

บริษทั สิริพฒัน์ เอท จ ำกดั(ก) 614 - MLR - 2.00% - ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2568 

บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จ  ำกดั(ข) 220 - MLR - 2.25% - ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2565 
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 ยอดคงเหลือของ            
ช่ือบริษทั เงินกูย้มืระยะยำว อตัรำดอกเบ้ียตำมสญัญำ เง่ือนไขกำรช ำระคืน 

 2563 2562 2563 2562  

 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี  
บริษทั สิริพฒัน์ เทน็ จ  ำกดั(ค) 409 - MLR - 2.00% - ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ

อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2567 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง 
ทู จ  ำกดั 

579 - MLR - 2.00% - ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2564 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง 
ไฟฟ์ จ  ำกดั 

210 - MLR - 2.00% - ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2564 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง                  
เซเวน่ทีน จ ำกดั 

274 - MLR - 2.25% - ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2567 

บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง                  
ทเวนที ทรี จ  ำกดั 

236 
 
 

- 
 
 

MLR - 2.25% - ตอ้งช ำระคืนเงินตน้ในอตัรำร้อยละของมูลค่ำ
อสงัหำริมทรัพยท่ี์มีกำรโอนและตอ้งช ำระคืนเงิน
ตน้ทั้งหมดภำยในปี 2565 

รวม 19,816 19,705    
(ก) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ  ำกดั”               
(ข) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ  ำกดั”              
(ค) เดิมช่ือ “บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ  ำกดั”              

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็น
จ ำนวน 68,338 ลำ้นบำท และ 61,171 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 41,532 ลำ้นบำท และ 
41,201 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะยำวของกลุ่มบริษทัจ ำนวน 17,566 ลำ้นบำท และ 19,705 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 10,102 ลำ้นบำท และ 13,259 ลำ้นบำท) มีหลกัประกนัคือ 
ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้ำงของโครงกำร ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ของ
กลุ่มบริษทั 

ทั้งน้ี สัญญำเงินกูย้มืส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ำกดับำงประกำร เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำรเพิ่มทุน
และลดทุนเรือนหุ้น กำรค ้ำประกนัหน้ีสิน กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร และกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน
บำงประกำร เป็นตน้ 
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28.     หนีสิ้นจำกสัญญำจะซ้ือจะขำยทรัพย์สินทีม่ีสิทธิซ้ือคืนและขำยคืน 

 หน้ีสินจำกสัญญำจะซ้ือจะขำยทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขำยคืนดงักล่ำว เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจำกเงินท่ีรับมำ
จำกลูกคำ้ (ผูจ้ะซ้ือ) หลำยรำยจำกกำรท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยห้องชุดหลำยสัญญำกบักลุ่มบริษทั ซ่ึงในบนัทึก
ข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำจะซ้ือจะขำยห้องชุดดังกล่ำว คู่สัญญำได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมก ำหนดวนัโอน
กรรมสิทธ์ิใหม่ โดยขยำยก ำหนดระยะเวลำโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดออกไปอีก 3 - 5 ปีนบัจำกวนัท่ีท ำสัญญำ 
(ก ำหนดโอนใหม่) โดยกลุ่มบริษทัหรือตวัแทนของกลุ่มบริษทัจะเป็นผูจ้ดัหำผูเ้ช่ำและน ำส่งค่ำเช่ำให้ลูกคำ้
ตลอดระยะเวลำของสัญญำ 

 นอกจำกน้ีสัญญำดงักล่ำวยงัไดก้ ำหนดเง่ือนไขวำ่ กลุ่มบริษทัมีสิทธิซ้ือคืนสิทธิของผูจ้ะซ้ือห้องชุดภำยใน
ระหวำ่งก่อนก ำหนดกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูจ้ะซ้ือ ตำมรำคำซ้ือคืนท่ีระบุไวใ้นสัญญำบวกส่วน
เพิ่มหกัดว้ยรำยไดค้่ำเช่ำตำมจริงของหอ้งชุดดงักล่ำวท่ีผูจ้ะซ้ือไดรั้บ และเม่ือครบก ำหนดในสัญญำ ผูจ้ะซ้ือมี
สิทธิขำยคืนสิทธิของลูกคำ้ในห้องชุด ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำขำยบวกส่วนเพิ่ม
ตลอดระยะเวลำของกำรขยำยกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดหักดว้ยรำยไดค้่ำเช่ำตำมจริงท่ีลูกคำ้
ไดรั้บ อยำ่งไรก็ตำมผูจ้ะซ้ือสำมำรถขอรับโอนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุดก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิขำยคืน
ได ้ 

 ซ่ึงในกำรด ำเนินกำรจดัหำผูจ้ะซ้ือเพื่อท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยห้องชุดดงักล่ำว กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำแต่งตั้ง
บริษทัหลักทรัพย์แห่งหน่ึงเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินในกำรขำยทรัพย์สินและจดัหำแหล่งเงินทุน โดย
ให้บริกำรเสนอขำยและจดัหำผูซ้ื้อทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั โดยคิดค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรในอตัรำคงท่ี
ของรำคำทรัพยสิ์นท่ีขำยได ้

29. ตั๋วเงินจ่ำยระยะยำวค่ำทีด่ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: ลำ้นบำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563 2562 2563 2562 
ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - รำคำตำมมูลค่ำ 3,415.56 4,744.12 1,520.68 2,849.24 
หกั: ตน้ทุนทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย (52.62) - (16.95) - 
ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - สุทธิ 3,362.94 4,744.12 1,503.73 2,849.24 
หกั: ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - ครบก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี (2,372.35) 
 

(1,328.56) (1,166.65) 
 

(1,328.56) 
ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - สุทธิจำกส่วนท่ี

ครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 990.59 
 

3,415.56 337.08 
 

1,520.68 

 ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดินเป็นตัว๋เงินท่ีกลุ่มบริษทัออกให้แก่ผูข้ำยท่ีดินหลำยรำย โดยไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย 
ตัว๋เงินดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยอำวลัจำกธนำคำรแห่งหน่ึง  
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30. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลกัประกนั 

 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หุ้นกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย อำย ุ ครบก ำหนด 2563 2562 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2558 ร้อยละ 4.75 ต่อปี 5 ปี 2 มิถุนำยน 2563 - 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560 ร้อยละ 3.40 ต่อปี 3 ปี 27 เมษำยน 2563 - 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2560 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี 30 พฤษภำคม 2563 - 1,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2560 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 22 กนัยำยน 2565 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 24 มกรำคม 2566 4,000.00 4,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 30 พฤศจิกำยน 2564 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2561 ร้อยละ 3.20 ต่อปี 3 ปี 23 สิงหำคม 2564 5,000.00 5,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2561 ร้อยละ 3.60 ต่อปี 3 ปี 9 เดือน 25 วนั 22 กนัยำยน 2565 2,500.00 2,500.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี  27 กุมภำพนัธ์ 2565 4,933.40 4,933.40 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2562 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี  17 พฤษภำคม 2565 450.00 450.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2562 ร้อยละ 3.90 ต่อปี 3 ปี 10 เดือน  2 มิถุนำยน 2566 4,000.00 4,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2562 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี  16 สิงหำคม 2565 250.00 250.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 5/2562 ร้อยละ 3.10 ต่อปี 2 ปี  8 พฤศจิกำยน 2564 1,203.50 1,203.50 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ร้อยละ 3.75 ต่อปี 3 ปี 8 เดือน 27 ตุลำคม 2566 4,000.00 - 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 ร้อยละ 3.95 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 11 พฤษภำคม 2567 1,378.20 - 

รวมหุ้นกู ้- รำคำตำมมูลค่ำ    31,715.10 31,336.90 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุ้นกูร้อตดัจ่ำย   (53.45) (72.22) 

หุ้นกู ้- สุทธิ    31,661.65 31,264.68 
หกั: หุ้นกูท่ี้ครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (8,196.65) (4,997.80) 

หุ้นกูส่้วนท่ีครบก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี   23,465.00 26,266.88 

 ทั้งน้ี ภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและหน้ำท่ีบำง
ประกำรซ่ึงรวมถึงกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของงบกำรเงินรวม
ไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอำยขุองหุน้กู ้ทั้งน้ี หน้ีสินใหห้มำยถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่ำนั้น 
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31. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 314.22 196.29 214.67 136.13 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
   ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  35.90 29.23 21.52 18.38 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5.79 7.54 3.94 5.39 
 ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำร

จ่ำยช ำระผลประโยชน์ 105.85 53.47 76.55 39.81 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  1.78 44.55 1.28 29.90 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 10.00 - 16.24 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (144.15) (16.86) (108.75) (14.94) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 329.39 314.22 225.45 214.67 

 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
25 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ลำ้นบำท) (2562: จ  ำนวน 9 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 7 
ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 12 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 12 ปี) (2562: จ  ำนวน 19 ปี งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 19 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

อตัรำคิดลด 1.5 1.9 1.5 1.9 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4.5 - 9.0 5.0 - 10.0 4.5 - 9.0 5.0 - 10.0 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (36.4) 43.5 (24.7) 29.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  41.2 (35.4) 27.8 (24.0) 

  
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (32.3) 38.7 (22.2) 26.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  36.7 (31.5) 25.1 (21.6) 

32. ประมำณกำรหนีสิ้น 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับปี 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้น 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ประมำณกำร   ประมำณกำร  
  หน้ีสินเก่ียวกบั   หน้ีสินเก่ียวกบั  
 ประมำณกำร กำรรับประกนั  ประมำณกำร กำรรับประกนั  
 หน้ีสินเก่ียวกบั บำ้นและ  หน้ีสินเก่ียวกบั บำ้นและ  
 กำรฟ้องร้อง อำคำรชุด รวม กำรฟ้องร้อง อำคำรชุด รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี        
 1 มกรำคม 2562 1.15 167.35 168.50 1.15 85.18 86.33 
เพ่ิมระหวำ่งปี 0.59 129.94 130.53 0.59 108.25 108.84 
จ่ำยระหวำ่งปี     - (115.24) (115.24) - (67.29) (67.29) 
โอนกลบั - (26.00) (26.00) - (17.88) (17.88) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี        
 31 ธนัวำคม 2562 1.74 156.05 157.79 1.74 108.26 110.00 
เพ่ิมระหวำ่งปี 5.87 146.52 152.39 5.87 109.84 115.71 
จ่ำยระหวำ่งปี (0.59) (146.05) (146.64) (0.59) (93.17) (93.76) 
โอนกลบั - (16.54) (16.54) - (15.08) (15.08) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี       
 31 ธนัวำคม 2563 7.02 139.98 147.00 7.02 109.85 116.87 
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 ประมำณกำรหน้ีสินระยะยำว 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินสมทบ ประมำณกำร ประมำณกำร  เงินสมทบ ประมำณกำร ประมำณกำร  
 กองทุน ค่ำใชจ่้ำย รับประกนั  กองทุน ค่ำใชจ่้ำย รับประกนั  
 นิติบุคคล ในกำรบ ำรุง ซ่อมแซม  นิติบุคคล ในกำรบ ำรุง ซ่อมแซม  
 หมู่บำ้น รักษำโรงแรม โครงกำรเช่ำ รวม หมู่บำ้น รักษำโรงแรม โครงกำรเช่ำ รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี          
 1 มกรำคม 2562 233.95 6.35 - 240.30 194.39 2.39 - 196.78 
เพิ่มระหวำ่งปี 52.05 4.03 0.81 56.89 49.18 1.44 0.81 51.43 
จ่ำยระหวำ่งปี (9.48) (2.20) - (11.68) (1.97) (1.64) - (3.61) 
โอนกลบั (2.16) - - (2.16) (2.03) - - (2.03) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี          
 31 ธนัวำคม 2562 274.36 8.18 0.81  283.35 239.57 2.19 0.81 242.57 
เพิ่มระหวำ่งปี 35.72 1.54 0.49 37.75 30.75 0.52 0.49 31.76 
จ่ำยระหวำ่งปี (22.46) (3.54) - (26.00) (7.49) (0.09) - (7.58) 
โอนกลบั - (5.46) - (5.46) - (2.43) - (2.43) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี         
 31 ธนัวำคม 2563 287.62 0.72 1.30 289.64 262.83 0.19 1.30 264.32 

33. ทุนเรือนหุ้น 

 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุน้สำมญัในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 

 
จ ำนวนหุ้น 

รำคำตำม
มูลค่ำ ทุนจดทะเบียน 

 (พนัหุน้) (บำท) (พนับำท) 
ทุนจดทะเบียน    
จ ำนวนหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 15,162,734 1.07 16,224,126 
เพิ่มทุนระหวำ่งปี(1) 4,600,000 1.07 4,922,000 
จ ำนวนหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 19,762,734 1.07 21,146,126 
(1) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2563 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกเดิม 

16,224,125,722 บำท เป็น 21,146,125,722 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 4,600 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.07 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
4,922 ลำ้นบำท บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 ซ่ึงกำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวได้รับ
กำรจดัสรรดงัน้ี 

1. หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 2,500 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.07 บำทเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) จ  ำนวนไม่เกิน 2,500 ลำ้นหน่วย 

2. หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 700 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.07 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่กรรมกำร และผูบ้ริหำร/พนักงำนของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย คร้ังท่ี 8 
(โครงกำร ESOP # 8) จ  ำนวนไม่เกิน 700 ลำ้นหน่วย 

3. หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 1,400 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.07 บำท (ซ่ึงคิดเป็นจ ำนวนประมำณร้อยละ 9 
ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษทัฯ ณ วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติให้มีกำรเพ่ิมทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป 
(General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement)  
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34. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ /ก ำไรต่อหุ้น 

34.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ  

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

   จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั  
ประเภท  อตัรำกำรใชสิ้ทธิต่อ  แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ี แสดงสิทธิท่ีมี จ ำนวนใบส ำคญั 
ใบส ำคญั รำคำใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส ำคญั ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ ออกและจดัสรร กำรใชสิ้ทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมญั แสดงสิทธิ 1 มกรำคม 2563 ในระหวำ่งปี ในระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2563 

ESOP#7   2.50 บำท 1: 1.000 300,000,000 - - -* 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ      
ท่ีเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั 

1.10 บำท 1: 1.000 - 2,050,000,000 - 2,050,000,000 

 * หมดอำยุวนัท่ี 30 สิงหำคม 2563 

 ในระหวำ่งปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ บนัทึกค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโครงกำร ESOP#7 เป็นจ ำนวน 
1.97 ลำ้นบำท (2563: ไม่มี) ซ่ึงแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดย
ใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจ ำนวนเดียวกนั 

34.2 ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรน ำก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หกัดอกเบ้ียจ่ำยสะสมส ำหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุนและหำรดว้ยจ ำนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวำ่งปี โดยไม่รวมหุ้นสำมญัซ้ือคืนตำมท่ีกล่ำวไว้
ในหมำยเหตุ 36 

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรน ำก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบ้ียจ่ำยสะสมส ำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุนและหำรด้วยผลรวมของ
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวำ่งปี กบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้
สำมญัท่ีบริษทัฯ อำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้
กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลดแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 

  จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย  
 ก ำไรส ำหรับปี ถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
 ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  1,673,086 2,392,442     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยสะสมส ำหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี

ลกัษณะคลำ้ยทุนสุทธิจำกภำษีเงินได้ 
 

(129,896) 
 
- 

    

 ก ำไรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น 1,543,190 2,392,442 14,540,701 14,212,139 0.11 0.17 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 

  จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย  
 ก ำไรส ำหรับปี ถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
 ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  1,014,151 2,286,765     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยสะสมส ำหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี

ลกัษณะคลำ้ยทุนสุทธิจำกภำษีเงินได้ 
 

(129,896) 
 
- 

    

 ก ำไรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น 884,255 2,286,765 14,540,701 14,212,139 0.06 0.16 

ไม่มีกำรแสดงก ำไรต่อหุน้ปรับลดจำกผลกระทบของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP#7 และใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เน่ืองจำก
รำคำใชสิ้ทธิรวมกบัมูลค่ำยติุธรรมต่อหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิสูงกวำ่รำคำตลำดถวัเฉล่ียของหุน้สำมญั
ของบริษทัฯ  

35.    ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้
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36. หุ้นทุนซ้ือคืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 หุน้ทุนซ้ือคืน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
จ ำนวนหุ้น ทุนซ้ือคืน 

 
รำคำเฉล่ียต่อหุน้ 

 (หุน้) (บำท) (บำท) 
หุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 720,000,000 935,010,301 1.30 
จ ำหน่ำยหุน้ทุนซ้ือคืนระหวำ่งปี (720,000,000) (628,150,589) 0.87 
ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำขำยรวมของหุน้ทุนซ้ือ
คืนและมูลค่ำซ้ือรวมของหุน้ทุนซ้ือคืน   306,859,712 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ ไดก้นัก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ำรองเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีไดจ่้ำยซ้ือหุ้นคืน
จนกว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืนได้หมดหรือลดทุนท่ีช ำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซ้ือคืนท่ีจ ำหน่ำยไม่
หมดแล้วแต่กรณีนั้นเป็นจ ำนวน 935 ล้ำนบำท โดยรำยกำรส ำรองดังกล่ำวได้รวมอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินภำยใตห้วัขอ้ “ก ำไรสะสมจดัสรรแลว้ - อ่ืนๆ”  

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยหุน้ทุนซ้ือคืน
จ ำนวน 720 ลำ้นหุ้นคิดเป็นมูลค่ำซ้ือรวม 935 ลำ้นบำท โดยกำรเสนอขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในระหวำ่งวนัท่ี 4 มิถุนำยนถึงวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2563 และก ำหนดเง่ือนไขวำ่รำคำเสนอขำยหุน้ท่ีซ้ือคืน
จะตอ้งไม่นอ้ยกวำ่รำคำปิดของหุน้ของบริษทัฯ เฉล่ีย 5 วนัท ำกำรซ้ือขำยล่ำสุดหกัดว้ยจ ำนวนร้อยละ 15 ของ
รำคำปิดเฉล่ียดงักล่ำว  

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯ ไดจ้  ำหน่ำยหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งหมดจ ำนวน 720 ลำ้นหุ้นคิดเป็นมูลค่ำขำยรวม 
628 ลำ้นบำท โดยบนัทึกผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำขำยรวมของหุ้นทุนซ้ือคืนและมูลค่ำซ้ือรวมของหุน้ทุนซ้ือคืน
จ ำนวน 307 ลำ้นบำทใน “ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร” และไดโ้อนกลบัส ำรองหุ้นทุนซ้ือคืนจ ำนวน 935 ลำ้น
บำท จำก “ก ำไรสะสมจดัสรรแลว้ - อ่ืนๆ” ไปยงั “ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร” 
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37. หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ีลกัษณะคล้ำยทุน  

 ยอดคงเหลือของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ท่ีมีลกัษณะ  

 งบกำรเงินรวม /                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

คลำ้ยทุน วนัท่ีออกหุ้นกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 
คร้ังท่ี 1/2563 26 มิถุนำยน 

2563 
ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.5 ต่อปี 
ปีท่ี 6 - 25: อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.01 ต่อปี 
ปีท่ี 26 - 50: อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.76 ต่อปี 
ปีท่ี 51 เป็นตน้ไป: อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี + ร้อยละ 9.76 ต่อปี 

3,000,000 - 

  หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูสุ้ทธิจำกภำษีเงินได ้ (25,680) - 
  สุทธิ 2,974,320 - 
     
คร้ังท่ี 2/2563 20 – 21 ตลุำคม 

2563 
ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ปีท่ี 6 - 25: อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.86 ต่อปี 
ปีท่ี 26 - 50: อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.61 ต่อปี 
ปีท่ี 51 เป็นตน้ไป: อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.61                

ต่อปี 

2,002,850 * - 

  หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูสุ้ทธิจำกภำษีเงินได ้ (3,427) - 
  สุทธิ 1,999,423 - 
รวม   4,973,743 - 
* มูลค่ำหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุนแสดงดว้ยมูลค่ำคงเหลือจำกเงินรับจำกกำรออกหุ้นกูห้ักมูลค่ำยติุธรรมของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สำมญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นกู ้

 หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ีลกัษณะคล้ำยทุนคร้ังที ่1/2563 

 หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภำพ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละช ำระคืนเงินตน้
เพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกบริษทัฯ หรือเม่ือบริษทัฯ ใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก ำหนดตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนรำยย่อยทัว่ไป กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูไ้ดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผู ้
ถือหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 

 ดอกเบ้ียมีก ำหนดช ำระทุกสำมเดือน ทั้งน้ีบริษทัฯ มีสิทธิเล่ือนกำรช ำระดอกเบ้ียพร้อมกบัสะสมดอกเบ้ียคำ้ง
ช ำระไปช ำระในวนัใดๆก็ไดโ้ดยไม่จ  ำกดัระยะเวลำและจ ำนวนคร้ังตำมดุลยพินิจของบริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว  
และผูถื้อหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบ้ียหรืออ่ืนใดบนดอกเบ้ียคำ้งช ำระสะสมดงักล่ำว ซ่ึงหำกบริษทัฯ 
เล่ือนกำรช ำระดอกเบ้ีย บริษทัฯ จะตอ้งไม่กระท ำกำรดงัต่อไปน้ี 

(ก) ประกำศหรือจ่ำยเงินปันผล  

(ข) ช ำระดอกเบ้ียหรือแจกจ่ำยทรัพยสิ์นใดๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำ
เทียมกบัหุน้กูห้รือดอ้ยกวำ่หุน้กู ้และ  

(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัฯ ท่ีมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกบั
หุน้กูห้รือดอ้ยกวำ่หุน้กูโ้ดยมีค่ำตอบแทน 
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หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ีลกัษณะคล้ำยทุนคร้ังที ่2/2563 และใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุน 

 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขำยหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุนและใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
เพิ่มทุน ตำมท่ีได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีผูถื้อหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 ซ่ึงมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

1. หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุนเป็นจ ำนวนเงิน 2,050 ลำ้นบำท โดยออกและเสนอขำยในวงจ ำกดัต่อ
ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) หุน้กูด้งักล่ำวช ำระคืนเงินตน้เพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกบริษทั
ฯ หรือเม่ือบริษทัฯ ใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก ำหนดตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ  

ดอกเบ้ียมีก ำหนดช ำระทุกสำมเดือน ทั้งน้ีบริษทัฯ มีสิทธิเล่ือนกำรช ำระดอกเบ้ียพร้อมกับสะสม
ดอกเบ้ียคำ้งช ำระไปช ำระในวนัใดๆ ก็ได้โดยไม่จ  ำกดัระยะเวลำและจ ำนวนคร้ังตำมดุลยพินิจของ
บริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว  และผูถื้อหุน้กูจ้ะไม่มีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียหรืออ่ืนใดบนดอกเบ้ียคำ้งช ำระสะสม
ดงักล่ำว ซ่ึงหำกบริษทัฯ เล่ือนกำรช ำระดอกเบ้ีย บริษทัฯ จะตอ้งไม่กระท ำกำรดงัต่อไปน้ี 

(ก) ประกำศหรือจ่ำยเงินปันผล  

(ข) ช ำระดอกเบ้ียหรือแจกจ่ำยทรัพยสิ์นใดๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมีสถำนะทำงกฎหมำย
เท่ำเทียมกบัหุน้กูห้รือดอ้ยกวำ่หุน้กู ้และ  

(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัฯ ท่ีมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำ
เทียมกบัหุน้กูห้รือดอ้ยกวำ่หุน้กูโ้ดยมีค่ำตอบแทน  

2. ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุน โดยออกและเสนอขำยให้แก่ผูล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี

ลกัษณะคลำ้ยทุนคร้ังท่ี 2/2563 และไม่คิดมูลค่ำเสนอขำย 

บุคคลในวงจ ำกดัท่ีไดรั้บกำรจดัสรร :   Theatre Lane Limited 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำย : 2,050,000,000 หน่วย 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร : 2,050,000,000 หน่วย 
รำคำเสนอขำย : หน่วยละ 0 บำท 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิและรำคำใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญั 1 

หุน้ ในรำคำ 1.10 บำทต่อหุน้ 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 20 ตุลำคม ถึง 21 ตุลำคม 2563 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง

สิทธิ 
วนัส้ินสุดอำย ุ : 20 ตุลำคม 2568 
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละไตรมำส  
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 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัท่ีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) แสดงดว้ย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีออกและเสนอขำย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 47.15 ลำ้นบำท ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สำมญัดงักล่ำวจะไม่ไดเ้ขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์   

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ จ่ำยดอกเบ้ียของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุน 
(สุทธิจำกภำษีเงินได)้ เป็นจ ำนวน 102.28 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงภำยใตห้วัขอ้ “เงินปันผลจ่ำยของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุน - สุทธิจำกภำษีเงินได”้ ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยสะสมนบัจำกวนัท่ีจ่ำยดอกเบ้ียคร้ังล่ำสุดเป็นจ ำนวนเงิน 34.52 
ลำ้นบำท (2562: ไม่มี) 

38. รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

38.1 กำรจ ำแนกรำยได้  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 30,558,840 19,126,383 22,195,563 17,067,592 
รำยไดค้่ำบริกำรธุรกิจ 2,751,289 4,600,931 3,218,209 6,852,907 
รำยไดค้่ำบริหำรโรงแรม 139,341 145,342 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสร้ำง 53,003 44,233 120,133 131,726 
รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืน 211,569 303,311 12,993 33,366 

รวมรำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 33,714,042 24,220,200 25,546,898 24,085,591 
รำยไดจ้ำกโครงกำรเพื่อเช่ำ 119,091 89,840 69,960 37,401 
รำยไดอ่ื้น     
ก ำไรจำกกำรขำยท่ีดิน 10,688 507,788 10,688 498,391 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 422,770 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 93,128 - - - 
เงินปันผลรับ - 122 506,005 380,123 
อ่ืนๆ 770,307 618,640 354,464 508,138 

รวมรำยได้ 34,707,256 25,859,360 26,488,015 25,509,644 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 30,650,790 19,261,569 22,328,689 17,232,684 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 3,063,252 4,958,631 3,218,209 6,852,907 
รวมรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 33,714,042 24,220,200 25,546,898 24,085,591 
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38.2 รำยได้ทีรั่บรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตำมสัญญำ  

 ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยู่ในยอดยกมำของค่ำงวดท่ียงัไม่รับรู้
รำยได้และเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้จ ำนวน 2,163 ล้ำนบำท และ 1,412 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 1,324 ลำ้นบำท และ 2,226 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

38.3  รำยได้ทีค่ำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระทีย่งัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะมีรำยไดท่ี้รับรู้ในอนำคตส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบติั
ไม่เสร็จส้ิน (หรือยงัไม่เสร็จส้ินบำงส่วน) ของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้จ ำนวน 16,393 ลำ้นบำท และ 36,646 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 4,517 ล้ำนบำท และ 7,851 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัคำดวำ่จะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญำดงักล่ำวเสร็จส้ินภำยในปี 2565 

39. รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนและต้นทุนบริกำรอ่ืน 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 2563  2562 
รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืน     
รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงแรม 38.95 90.95 12.99 33.37 
รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงเรียน 172.62 212.36 - - 
รวม 211.57 303.31 12.99 33.37 

ตน้ทุนบริกำรอ่ืน     
ตน้ทุนบริกำรกิจกำรโรงแรม 67.01 95.67 25.73 34.87 
ตน้ทุนบริกำรกิจกำรโรงเรียน 202.98 232.90 - - 
รวม 269.99 328.57 25.73 34.87 
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40. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัไดแ้ก่ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 2563  2562 

ซ้ือท่ีดินและจ่ำยค่ำงำนก่อสร้ำงระหวำ่งปี 21,392.86 22,338.72 15,751.15 22,334.28 
กำรเปล่ียนแปลงในตน้ทุนกำรพฒันำ     
 อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย 11,804.62 (12,023.89) 4,176.85 (9,351.46) 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 3,011.75 2,912.16 1,711.37 1,784.93 
ค่ำเส่ือมรำคำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 79.12 25.14 31.97 24.59 
ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและอุปกรณ์ 318.45 232.11 229.78 150.42 
ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 184.98 - 155.20 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 244.29 152.55 135.31 95.21 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ - 28.97 - 2.10 
ส ำรองกำรรับประกนับำ้นและอำคำรชุด 146.52 130.53 109.84 108.84 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้นและสินทรัพย์
อำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  

 (2562: ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ) 3.04 210.02 2.39 169.40 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน                       
(2562: หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ) 174.30 23.52 265.07 6.78 

41. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 637,033 875,186 339,545 730,518 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 123,205 (253,456) (170,330) (218,136) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 760,238 621,730 169,215 512,382 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุน

จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั (2,736) (8,647) (3,504) (5,981) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร                                                 
จำกกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (37,155) - (40,168) - 

 (39,891) (8,647) (43,672) (5,981) 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,218,069 2,897,162 1,183,365 2,799,146 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ถึง 20 ร้อยละ 0 ถึง 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 536,267 644,164 236,673 559,829 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้และค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 33,292 67,778 (69,956) (47,447) 
รำยไดต้ำมประมวลรัษฎำกร 136,780 (106,862) 2,498 - 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 53,899 16,650 - - 
รวม 223,971 (22,434) (67,456) (47,447) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน 760,238 621,730 169,215 512,382 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  
 (2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
49,756 

 
14,126 

 
59,253 

 
6,239 

โครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 1,061,404 978,153 500,129 410,784 
ประมำณกำรหน้ีสินระยะส้ัน 29,399 31,558 23,374 21,998 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยบ ำรุงรักษำโรงแรม 404 1,798 298 600 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 63,188 60,029 45,090 42,934 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 202,157 286,512 - - 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 34,300 8,300 13,300 8,300 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 15,440 31,105 284 7,510 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                   
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 70,200 26,000 

ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 38,164 30,552 1,480 17 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของ
เงินลงทุน  

    (2562:ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน) 

 
 

37,108 

 
 

2,500 

 
 

37,108 

 
 

2,500 
รวม 1,531,320 1,444,633 750,516 526,882 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย 10,691 14,445 10,691 14,445 
รำยไดค่้ำเช่ำท่ีดินรับล่วงหนำ้ 16,714 16,010 - - 
ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 122,240 169,503 29,200 38,602 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม                
ของเงินลงทุน  

 
3,013 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ  21,085 - - - 
สัญญำเช่ำ 38,920 - 11,824 - 
รวม 212,663 199,958 51,715 53,047 
     

รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นดงันี้     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,342,755 1,244,675 698,801 473,835 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (24,098) - - - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 1,318,657 1,244,675 698,801 473,835 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัย่อยมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ  ำนวน 495 ลำ้นบำท (2562: 140 ลำ้น
บำท) ท่ีบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯ พิจำรณำแลว้  เห็นวำ่บริษทั
ย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้ผลขำดทุน                  
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จ ำนวนเงิน 495 ลำ้นบำท (2562: 140  ลำ้นบำท) ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2568 
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42. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบัญญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุน ไทยพำณิชย ์จ  ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำย
จ ำนวน 117 ลำ้นบำท และ 147 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 79 ลำ้นบำท และ 99 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั)  

43.  เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผล                 
ประกำศจ่ำย 
(ลำ้นบำท) 

เงินปันผล 
ต่อหุน้ 
(บำท) วนัท่ีจ่ำยเงินปันผล 

เงินปันผลระหวำ่งกำล ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  848.38 0.06 12 พฤษภำคม 2563 
 จำกก ำไรของปี 2562  เม่ือวนัท่ี 13 เมษำยน 2563(1)    
รวม  848.38 2) 0.06  
     
เงินปันผลระหวำ่งกำล                 
จำกก ำไรส ำหรับงวด               
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                 
30 มิถุนำยน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ                 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 

282.80(2)           0.02 10 กนัยำยน 2562 

เงินปันผลจำกก ำไร ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้  1,149.012)           0.08 14 พฤษภำคม 2562 
 ของปี 2561  เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562(2)    
รวม  1,431.81(2) 0.10  
 (1)  เม่ือวนัท่ี 13 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลงวดสุดทำ้ยจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 

ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำท โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563 ทั้งน้ีเป็นไปตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
ไดมี้มติให้เล่ือนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ท่ีก ำหนดไวใ้นวนัท่ี 17 เมษำยน 2563 ออกไปอนัเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัส COVID-19 และเพื่อลดผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้จำกกำรเล่ือนประชุมดงักล่ำว โดยอำศยัมำตรำ 115 วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญติับริษทั
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ท่ีใหอ้ ำนำจคณะกรรมกำรบริษทัสำมำรถอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลได ้เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปีมีมติรับทรำบกำรจ่ำยปันผลดงักล่ำวแลว้  

 ทั้งน้ีบริษทัฯ มีกำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรสุทธิของปี 2562 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.08 บำท และเน่ืองจำกในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.02 บำท ซ่ึงไดจ่้ำยเงินปันผลไป
แลว้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ จึงจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท จำกจ ำนวนหุ้น 14,139.7 ลำ้นหุ้น (หักหุ้นทุนซ้ือคืน
จ ำนวน 720.0 ลำ้นหุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล) 

 (2) ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 อนุมติักำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรสุทธิของปี 2561 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.12 
บำท และเน่ืองจำกในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดใน
อตัรำหุน้ละ 0.04 บำท ซ่ึงไดจ่้ำยเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2561 บริษทัฯ จึงจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.08 บำท จำกจ ำนวน
หุน้ 14,362.7 ลำ้นหุน้ (หกัหุน้ทุนซ้ือคืนจ ำนวน 500.0 ลำ้นหุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล) 
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44.  ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

44.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดงัน้ี 

ก) กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัจำกสัญญำต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรพฒันำโครงกำร สัญญำจำ้งตกแต่ง สัญญำจำ้ง
บริกำรให้ค  ำปรึกษำและสัญญำจ้ำงพฒันำและติดตั้งระบบเป็นจ ำนวนเงิน 11,602 ล้ำนบำท และ 
14,939 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 6,562 ลำ้นบำท และ 7,489 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

ข) กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัจำกกำรท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินเป็นจ ำนวนเงิน 7,673 ล้ำนบำท และ 
10,132 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 6,767 ลำ้นบำท และ 8,945 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

44.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

ก) กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร รถยนต์
และอุปกรณ์ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ  ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำท่ีมี
อำยุสัญญำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีมีมูลค่ำต ่ำ
และสัญญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ได้ (2562: จ  ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ได)้ มีดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
จ่ำยช ำระ:     
ภำยใน 1 ปี 4 109 3 77 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 156 3 37 
มำกกวำ่ 5 ปี - 39 - - 
รวม 7 304 6 114 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัค่ำโฆษณำประชำสัมพนัธ์ของ
โครงกำรเป็นจ ำนวนประมำณ 115 ลำ้นบำท และ 138 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 
87 ลำ้นบำท และ 121 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินในโครงกำรท่ีติดภำระจ ำยอมรวมจ ำนวน
ประมำณ 95 ไร่ และ 72 ไร่ ตำมล ำดบั ซ่ึงมูลค่ำของท่ีดินท่ีติดภำระจ ำยอมดงักล่ำวไดร้วมเป็นตน้ทุน
โครงกำรแลว้ 
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ง) สัญญำเช่ำระยะยำวท่ีมีสำระส ำคญัไดแ้ก่ 
• บริษทั แสนสิริ จ  ำกดั (มหำชน) ได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบริเวณซอยริมคลอง 

พระโขนง เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่แห่งใหม่ในนำม SIRI CAMPUS โดยสัญญำมีก ำหนด
ระยะเวลำ 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวำคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2574 มีมูลค่ำกำรเช่ำรวม 
1,793 ลำ้นบำท แบ่งช ำระเป็นรำยเดือน เดือนละ 12.45 ลำ้นบำทตลอดระยะเวลำ 12 ปีตำมท่ี
ระบุในสัญญำ โดยภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ  ำนวน 1,781 ลำ้นบำท 

• บริษทั แสนสิริ จ  ำกดั (มหำชน) ไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินบริเวณซอยสุขมุวทิ 77 เพื่อใชใ้นกำรปลูก
สร้ำงศูนยก์ำรคำ้ชุมชนในนำม ฮำบิโตะ โดยสัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 
สิงหำคม 2556 ถึงวนัท่ี 15 สิงหำคม 2586 มีมูลค่ำกำรเช่ำรวม 42 ลำ้นบำท โดยแบ่งช ำระเป็น 3 
งวด งวดแรกเป็นจ ำนวนเงิน 21 ลำ้นบำท ไดช้ ำระไปแลว้ในเดือนสิงหำคม 2556 ส่วนท่ีเหลือ
อีกสองงวดไดแ้บ่งช ำระงวดละ 10.5 ลำ้นบำท โดยงวดท่ีสองจะช ำระเม่ือระยะเวลำกำรเช่ำครบ 
10 ปี และงวดท่ีสำมเม่ือระยะเวลำกำรเช่ำครบ 20 ปี โดยภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
มีจ  ำนวน 21 ลำ้นบำท 

• บริษทั ชนชยั จ  ำกดั ไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินกบัส ำนกังำนพระคลงัขำ้งท่ีเพื่อใชใ้นกำรปลูกสร้ำง
อำคำรชุดเพื่อให้เช่ำโครงกำรบำ้นแสนสิริ โดยสัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี  
1 พฤศจิกำยน 2536 ถึงวนัท่ี 31 ตุลำคม 2566 มีมูลค่ำกำรเช่ำรวม 118 ลำ้นบำท ช ำระคร้ังแรก
จ ำนวน 30 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือช ำระเป็นรำยเดือนตลอดระยะเวลำ 30 ปีตำมท่ีระบุในสัญญำ
โดยภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีจ  ำนวน 19 ลำ้นบำท                  

• บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ  ำกัด ได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินกับส ำนักงำนทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษตัริยเ์พื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรเพื่อให้เช่ำ โดยสัญญำมีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยำยน 2545 มีมูลค่ำกำรเช่ำรวมประมำณ 88 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ำย
ช ำระค่ำเช่ำทั้งจ  ำนวนครบถว้นในเดือนกรกฎำคม 2547 

• เม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ำกัด ได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินบริเวณซอย                
หวัหิน 65 เพื่อใชใ้นกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม มีมูลค่ำกำรเช่ำรวมประมำณ 
587 ลำ้นบำท โดยแบ่งช ำระเป็นค่ำตอบแทนกำรใชป้ระโยชน์เพื่อกำรก่อสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำงใน
ท่ีดินจ ำนวน 120 ลำ้นบำทซ่ึงไดช้ ำระในวนัท ำสัญญำ และส่วนท่ีเหลือช ำระเป็นค่ำเช่ำจ ำนวน 
30 งวด โดยช ำระล่วงหนำ้เป็นรำยปีตลอดระยะเวลำเช่ำ 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 6 สิงหำคม 2565 
ถึงวนัท่ี 5 สิงหำคม 2595 ตำมท่ีระบุในสัญญำ โดยภำระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มี
จ  ำนวน 467 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผูกพนัท่ีเก่ียวข้องกบัสัญญำเช่ำระยะยำวดังกล่ำว
ขำ้งตน้ท่ีมีสำระส ำคญั เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั                   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ไวใ้นบญัชี
แลว้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 4 
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44.3 เลตเตอร์ออฟเครดิต 

          ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจ ำนวนประมำณ 132 
ลำ้นบำท (2562: 1,103 ลำ้นบำท และ 1.43 ลำ้นยูโร) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563: 
132 ลำ้นบำท) เพื่อใชใ้นกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงกบัผูรั้บเหมำก่อสร้ำงโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์และ
ใชใ้นกำรซ้ือเคร่ืองจกัรจำกต่ำงประเทศ 

44.4 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มบริษทัคงเหลืออยูจ่  ำนวน 
5,656  ลำ้นบำท (2562: 4,873 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบด้วยหนังสือค ้ ำประกันกำรบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคค ้ ำประกันกำรจดัท ำ
สำธำรณูปโภคหรือบริกำรสำธำรณะหรือกำรปรับปรุงท่ีดิน ค ้ำประกนักำรใช้ไฟฟ้ำ และอ่ืนๆ (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563: 5,165 ลำ้นบำท, 2562: 4,463 ลำ้นบำท) 

44.5 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีคดีควำมหลำยคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรถูกกล่ำวหำว่ำผิด
สัญญำจะซ้ือจะขำยและคดีละเมิด ซ่ึงถูกเรียกร้องให้ช ำระค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ  1,241  ลำ้น
บำท และ 1,490 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 154 ลำ้นบำท และ 154 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
ค่ำเสียหำยดงักล่ำวไม่รวมค่ำเสียหำยตำมกรณีในขอ้ ก) ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบั
กำรฟ้องร้องในระหวำ่งปีแลว้ คดีส่วนหน่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ก) ในปี 2560 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องจำกเจ้ำของท่ีดินข้ำงเคียงโครงกำรในข้อหำควำมผิดละเมิดเรียก
ค่ำเสียหำย กรณีท่อเมนระบำยน ้ ำเสียในโครงกำรเศรษฐสิริ ประชำช่ืน แตก เป็นเหตุให้น ้ ำเสียจำก
หมู่บำ้นดงักล่ำวไหลเขำ้ไปในท่ีดินขำ้งเคียง ท ำให้ไดรั้บควำมเสียหำยทั้งทรัพยสิ์นและธุรกิจอ่ืนๆ 
โดยขอให้บริษทัฯ ชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 126 ล้ำนบำท เน่ืองจำกคดีน้ีเป็นคดี
ละเมิดเรียกค่ำเสียหำย ผูฟ้้องจึงมีภำระกำรพิสูจน์วำ่ควำมเสียหำยเกิดจำกบริษทัฯ จริง รวมถึงพิสูจน์
ควำมเสียหำยวำ่เกิดข้ึนจริงตำมท่ีกล่ำวอำ้ง ถำ้ผูฟ้้องไม่สำมำรถพิสูจน์ไดมี้โอกำสท่ีศำลอำจมีค ำสั่งยก
ฟ้อง 

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 ตุลำคม 2563 มีค  ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ให้บริษทัฯ ช ำระค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน 
4,447,700 บำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของค่ำเสียหำยดังกล่ำวนับแต่ว ันท่ีท ำละเมิด                        
(25 กันยำยน 2559) ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จส้ิน และให้บริษัทฯ ซ่อมแซมระบบระบำยน ้ ำของ
โครงกำรเศรษฐสิริประชำช่ืนและถนนภำระจ ำยอม คดีอยู่ในระหว่ำงท่ีบริษทัจะยื่นขออุทธรณ์ค ำ
พิพำกษำของศำลชั้นตน้ต่อไป โดยศำลอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำกำรอุทธรณ์ถึงวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 
2564                      ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯ ได้บนัทึกประมำณหน้ีสินเก่ียวกบักำรฟ้องร้อง
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ  6 ลำ้นบำทในงบกำรเงินแลว้ 
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ข) ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องให้เพิกถอนนิติกรรมกำรซ้ือขำยท่ีดินและจดทะเบียนโอน
ท่ีดินคืนแก่โจทก์ เน่ืองจำกผูจ้ดักำรมรดกขำยท่ีดินให้แก่บริษทัย่อยโดยไม่มีอ ำนำจ หำกนิติกรรม
ดงักล่ำวมิอำจเพิกถอนและโอนกรรมสิทธ์ิของท่ีดินคืนได้ ให้บริษทัย่อยร่วมกบัจ ำเลยท่ีเก่ียวขอ้ง
ชดใชเ้งินให้แก่โจทก์เป็นจ ำนวนเงิน 959 ลำ้นบำท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี จำก
ขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมำย ประกอบกบัเคยมีค ำวินิจฉัยของศำลฎีกำในขอ้เท็จจริงท ำนองเดียวกนั 
บริษทัฯ จึงมีควำมเห็นโดยสุจริตวำ่ บริษทัยอ่ยไม่มีควำมเส่ียงท่ีจะตอ้งถูกเพิกถอนนิติกรรมท่ีรับโอน
ท่ีดิน และไม่มีควำมเส่ียงท่ีจะตอ้งช ำระค่ำเสียหำยใหแ้ก่โจทก ์

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีดินพิพำทดงักล่ำวมีมูลค่ำท่ีดินรวมตน้ทุนกำรพฒันำ (มูลค่ำตำมบญัชี) 
เป็นจ ำนวนเงิน 2,155 ลำ้นบำท ปัจจุบนัคดีดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่งสืบพยำนโจทก ์ 

 นอกจำกน้ี ในระหวำ่งปี 2561 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ ไนน์ทีน จ ำกดั (กำรร่วมคำ้) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันำโครงกำร
เดอะไลน์ สำทร (โครงกำรฯ ) ไดถู้กฟ้องร้องจำกนิติบุคคลอำคำรชุดขำ้งเคียงขอใหเ้พิกถอนรำยงำนวิเครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และขอใหก้ำรร่วมคำ้ดงักล่ำวด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและ
ผูมี้ส่วนได้เสียบริเวณรอบโครงกำร โดยใช้หน่วยงำนหรือองค์กรอิสระท่ีมีควำมเช่ียวชำญตำมท่ีศำล
เห็นสมควร ต่อมำเม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2562 ศำลปกครองชั้นตน้มีค ำสั่งเก่ียวกบัวิธีกำรชัว่ครำวก่อนกำร
พิพำกษำคดีปกครองให้หยุดกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรฯ เป็นกำรชัว่ครำว เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม 2562 
กำรร่วมคำ้ไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำสั่งของศำลปกครองชั้นตน้ พร้อมเสนอค ำร้องขอให้ศำลปกครองสูงสุดมีค ำสั่ง
ระงบัค ำสั่งดงักล่ำว เพื่อเป็นกำรทุเลำกำรบงัคบัตำมค ำสั่งทำงปกครองไวเ้ป็นกำรชัว่ครำวก่อนกำรวินิจฉยั
อุทธรณ์ และวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2563 ส ำนกังำนศำลปกครองสูงสุดไดมี้ค ำสั่งรับค ำช้ีแจงส ำหรับค ำคดัคำ้น
ขอให้ระงบัค ำสั่งเก่ียวกบัวิธีกำรชัว่ครำวของผูฟ้้องคดี ลงวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2563 ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด และเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 ศำลปกครองกลำงไดแ้จง้วำ่ศำลมีค ำสั่งให้
รอกำรพิจำรณำคดีไวช้ัว่ครำวแลว้ส่งควำมเห็นเก่ียวกบัอ ำนำจหนำ้ท่ีระหวำ่งศำลไปยงัส ำนกังำนศำลยติุธรรม 
ตำมนยัมำตรำ 10 แห่งพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรวินิจฉยัช้ีขำดอ ำนำจหนำ้ท่ีระหวำ่งศำล พ.ศ. 2562  และขอ้ 
19 ของขอ้บงัคบัของคณะกรรมกำรวินิจฉัยช้ีขำดอ ำนำจหน้ำท่ีระหว่ำงศำล ว่ำด้วยวิธีกำรเสนอเร่ืองกำร
พิจำรณำและกำรวินิจฉัย พ.ศ. 2544 โดยเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2563 ศำลปกครองกลำงได้แจง้ว่ำศำล
ยุติธรรมมีควำมเห็นพอ้งกบัศำลปกครอง ดงันั้นศำลปกครองกลำงจะพิจำรณำคดีต่อไป ทั้งน้ียงัไม่มีค  ำสั่ง
หรือค ำพิพำกษำคดีปกครอง 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โครงกำรดงักล่ำวมีตน้ทุนกำรพฒันำ (มูลค่ำตำมบญัชี) เป็นจ ำนวนเงิน 1,761 ลำ้น
บำท โดยแบ่งเป็นตน้ทุนค่ำท่ีดิน 793 ลำ้นบำทและตน้ทุนกำรก่อสร้ำงรวมดอกเบ้ียคิดเป็นจ ำนวน 968 ลำ้น
บำท ทั้งน้ีจำกในค ำฟ้อง ค ำร้อง ค ำสั่ง รวมถึงขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมำยต่ำงๆท่ีบริษทัฯ ไดย้กมำเป็นขอ้ต่อสู้
คดี ฝ่ำยบริหำรของกำรร่วมคำ้เห็นว่ำศำลปกครองจะไม่มีค  ำพิพำกษำหรือสั่งให้เพิกถอนควำมเห็นชอบใน
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และใบรับแจง้ให้ก่อสร้ำงอำคำร ดดัแปลง ร้ือถอนอำคำรท่ีออก
ใหแ้ก่บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ำกดั และยกเลิกกำรก่อสร้ำงโครงกำรเดอะไลน์ สำทร ตำมท่ี
โจทกร้์องขอ  

 กลุ่มบริษทัและกำรร่วมคำ้อยูร่ะหวำ่งกำรต่อสู้คดี ฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่ไดรั้บควำมเสียหำย
จำกคดี นอกเหนือจำกประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบักำรฟ้องร้องท่ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นงบกำรเงินแลว้ 
(หมำยเหตุ 32) 

44.6 ภำระผูกพนัจำกสัญญำเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัจำกกำรท ำสัญญำเงินลงทุนในบริษทัต่ำงประเทศท่ียงัไม่
ช ำระภำยใตส้ัญญำจ ำนวน 2.2 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (2562: 4.5 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ) 

44.7 ภำระผูกพนัอ่ืน 

 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรบริจำคเงินให้แก่องคก์ำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (United Nations 
Children's Fund: UNICEF) จ  ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐต่อปี เป็นเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 
2559 ทั้งน้ีเป็นไปตำมบนัทึกควำมเขำ้ใจระหวำ่งบริษทัฯ และองคก์ำรยนิูเซฟซ่ึงลงนำมเม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 
2557 โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 ได้พิจำรณำอนุมติักำรต่ออำยุขอ้ตกลงดงักล่ำว
ออกไปอีกหน่ึงครำว เป็นเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 อยำ่งไรก็ตำม ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 15/2562 ไดพ้ิจำรณำอนุมติักำรต่ออำยุขอ้ตกลงดงักล่ำวออกไปอีกหน่ึงครำว เป็นเวลำ 1 ปี ตั้งแต่ปี 
2562 ถึงปี 2563 

45. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ในระหวำ่งปีปัจจุบนั 
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  
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เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 4 ส่วนงำน ดงัน้ี  

 ส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพยเ์ป็นส่วนงำนท่ีด ำเนินธุรกิจจดัสรรท่ีดินขำยพร้อมบำ้น โครงกำรอำคำร
ชุดพกัอำศยั โครงกำรอำคำรท่ีพกัอำศยัใหเ้ช่ำและโครงกำรอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 

 ส่วนงำนธุรกิจบริหำรอำคำร บริหำรงำนโครงกำรและนำยหนำ้ซ้ือขำยอสังหำริมทรัพยเ์ป็นส่วนงำนท่ี
ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรรับบริหำรอำคำรและเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย ์

 ส่วนงำนด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรบริหำรโรงแรม 

 ส่วนงำนธุรกิจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและโรงเรียน 

กลุ่มบริษทัไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับ
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรรวมของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มี
ดงัต่อไปน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวำคม 2563 

ธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำร
อำคำรบริหำรงำน
โครงกำรและ
นำยหนำ้ซ้ือขำย
อสังหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำร
โรงแรม ธุรกิจอ่ืนๆ 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์       
- โครงกำรบำ้น 18,427       
- โครงกำรคอนโดมิเนียม 12,132       
รวม 30,559       
รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสร้ำง 53       
รำยไดจ้ำกโครงกำรเพื่อเช่ำ 119       
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 30,731 2,751 139 212 33,833 - 33,833 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 121 1,696 - 21 1,838 (1,838) - 
ดอกเบ้ียรับ 571 23 - 7 601 (313) 288 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (1,228) (7) (11) (24) (1,270) 292 (978) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (388) (20) (87) (3) (498) - (498) 
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรลดลงของ        
 มูลค่ำท่ีดินรอกำรพฒันำ 26 - - - 26 - 26 
ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำ

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (25) - - - (25) - (25) 
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรลดลงของ        
   มูลค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1 - - - 1 - 1 
ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำเงินให้        
 กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (204) - - - (204) 95 (109) 
ขำดทุนจำกกำรลดลงของเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม - - - (1) (1) - (1) 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 4,096 2,468 (432) (58) 6,074 (1,543) 4,531 
รำยไดอ่ื้น       874 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้      452 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (23) 
ค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำง       (3,616) 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้      2,218 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (760) 

ก ำไรส ำหรับปี       1,458 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 31 
ธนัวำคม 2562 

ธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำรอำคำร
บริหำรงำน
โครงกำรและ
นำยหนำ้ซ้ือขำย
อสงัหำริมทรัพย ์

ธุรกิจบริหำร
โรงแรม ธุรกิจอ่ืนๆ 

รวมส่วนงำนท่ี
รำยงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์       
- โครงกำรบำ้น 13,756       
- โครงกำรคอนโดมิเนียม 5,370       

รวม 19,126       
รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุก่อสร้ำง 44       
รำยไดจ้ำกโครงกำรเพ่ือเช่ำ 90       

รำยไดจ้ำกภำยนอก 19,260 4,601 145 303 24,309 - 24,309 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน 141 3,604 - 43 3,788 (3,788) - 
ดอกเบ้ียรับ 712 16 - 30 758 (326) 432 
ดอกเบ้ียจ่ำย (1,274) (31) (16) (45) (1,366) 431 (935) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (168) (18) - (2) (188) - (188) 
ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำ        
   ตน้ทุนโครงกำรพฒันำ        
   และท่ีดินรอกำรพฒันำ (398) - - - (398) - (398) 
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรลดลง        
   ของมูลค่ำอสงัหำริมทรัพย ์        
   เพ่ือกำรลงทุน 20 - - - 20 - 20 
ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำ        
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (116) - - - (116) 73 (43) 
ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำ        
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - (8) (8) - (8) 
ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำ        
   เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - - - (23) (23) - (23) 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 2,939 4,442 (269) (31) 7,081 (3,610) 3,471 
รำยไดอ่ื้น       1,549 
ค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำง       (2,913) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้      881 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (91) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (622) 

ก ำไรส ำหรับปี       2,275 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2563 2562 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก    
ประเทศไทย 33,713 24,172 
สหรัฐอเมริกำ 120 130 
สหรำชอำณำจกัร - 7 
รวม 33,833 24,309 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 
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46. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - 65 1,034 1,099 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
ตรำสำรอนุพนัธ ์     
   สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 10 - 10 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - 4,202 4,202 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 31,811 - 31,811 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - 390 390 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 31,643 - 31,643 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
เงินลงทุนในตรำสำรทุน - - 144 144 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
ตรำสำรอนุพนัธ ์     
   สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 10 - 10 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 2,192 2,192 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 31,811 - 31,811 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 355 355 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 31,643 - 31,643 

47. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

47.1 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) 

 บริษทัฯ มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้และ
กำรกู้ยืมหรือให้กู ้ยืมเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯ ได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี                

2563 
  อตัรำแลกเปล่ียนตำม  

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ สญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 
 

ดอลลำร์สหรัฐ 3.61 32.87 31 มีนำคม 2564 - 30 ธนัวำคม 2564 
    

2562 
  อตัรำแลกเปล่ียนตำม  

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ สญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ) 
 

ดอลลำร์สหรัฐ 8.61 32.87 31 มีนำคม 2563 - 30 ธนัวำคม 2564 

47.2 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ 
เงินให้กู ้ยืม เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรค้ำ หุ้นกู้และเงินกู้ยืม กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กู ้ เงินฝำกกบัธนำคำรและ
สถำบนักำรเงิน และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ยกเวน้ตรำสำรอนุพนัธ์ จ  ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้ง
สูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชี ท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทั้งน้ี ส ำหรับตรำสำร
อนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัเปิดเผยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรดงักล่ำวไว้
ในหวัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องดำ้นล่ำง 

ลูกหนีก้ำรค้ำ  

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออยำ่งเหมำะสม จึงไม่
คำดวำ่จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ี
กำรค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษัท เป็นกำรให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตัวสูง 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก  
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กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่ม
ลูกค้ำท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีคล้ำยคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้ำตำมประเภทของลูกค้ำ                     
กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วง
น ้ ำหนกั มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ี
รำยงำนเก่ียวกับเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต 
โดยทัว่ไป 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินและเงินฝำกธนำคำร  

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญำท่ีไดรั้บกำรอนุมติัแลว้เท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก ำหนดให้กบัคู่สัญญำแต่ละรำย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทำนโดย คณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็น
กำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกผิดนดัช ำระของ
คู่สัญญำ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของตรำสำรหน้ีและตรำสำรอนุพนัธ์ไม่สูงมำกนกัเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็น
ธนำคำรท่ีมีอันดับควำมน่ำเ ช่ือถือด้ำนเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจัดอันดับ                       
ควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศ  

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด  

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นตลำด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำกอตัรำ
ดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรลงทุนเพิ่มเติมในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทั ซ่ึงใชส้กุลเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน  
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำยุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนำคตจะมีควำมผนั
ผวนเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำร
เปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศอนัเก่ียวเน่ืองจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษทั เม่ือเกิดรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ และเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัย่อยต่ำงประเทศ เน่ืองจำกหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศมีจ ำนวนไม่เป็นสำระส ำคญัและถึง
ก ำหนดช ำระในเวลำอนัสั้น กลุ่มบริษทัจึงมิได้ใช้ตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ยกเวน้
รำยกำรเก่ียวกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศซ่ึงกลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
(Foreign exchange contract) ตำมท่ีได้กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 47.1 เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนไม่เป็นสำระส ำคญั ควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินกูย้ืมระยะสั้น หุ้นกู้
และเงินกูย้ืมระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน    ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี เม่ือทวงถำม รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
        (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -    -    -    -    2,902 99 3,001 0.05-0.55 
- สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 693   -    -    -    - -    693 3.43 
-  ลูกหน้ีกำรคำ้ -    -    -    -    -    1,667 1,667 -    
- เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -    -    -    2,687 -    -    2,687 3.85 - 4.45 
- ตัว๋เงินรับและเงินให้กูย้มืระยะยำว 1 -    144 -    -    -    145 3.85, 6.00 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -         
  เงินประกนักำรเช่ำ - - - - - 87 87 - 
 694 -    144 2,687 2,902 1,853 8,280  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน    ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี เม่ือทวงถำม รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
        (ร้อยละต่อปี) 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
- เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร 2,919 -    -    -    -    -    2,919 หมำยเหตุ 25 
-  ตัว๋แลกเงิน 1,123 -    -    -    -    -    1,123 หมำยเหตุ 25 
- เจำ้หน้ีกำรคำ้ -    -    -    -    -    2,214 2,214 - 
- เงินกูย้มืระยะยำว -    -    -    -    19,816 -    19,816 หมำยเหตุ 27 
- หน้ีสินจำกสัญญำจะซ้ือจะขำย

 ทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขำยคืน -    638 -    -    -    -    638 หมำยเหตุ 28 
- ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน -    -    -    -    -    3,363 3,363 หมำยเหตุ 29 
- หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 8,197 23,465 -    -    -    -    31,662 หมำยเหตุ 30 
 12,239 24,103 -    -    19,816 5,577 61,735  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน    ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี เม่ือทวงถำม รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
        (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - 2,027 96 2,123 0.13 - 1.65 
- เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 341 - 341 6.09 
-  ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - - 1,970 1,970 - 
- เงินให้กูย้มืระยะสั้น 200 - - - - - 200 12.00 
- เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 7,245 - - 7,245 3.85 – 5.19 
- ตัว๋เงินรับและเงินให้กูย้มืระยะยำว 2 - 136 - - - 138 3.85, 6.00 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -         
  เงินประกนักำรเช่ำ - - - - - 146 146 - 
 202 - 136 7,245 2,368 2,212 12,163  
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
- เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร 5,514 - - - - - 5,514 หมำยเหตุ 25 
-  ตัว๋แลกเงิน 1,383 - - - - - 1,383 หมำยเหตุ 25 
- เจำ้หน้ีกำรคำ้ - - - - - 2,193 2,193 - 
- เงินกูย้มืระยะยำว - - - - 19,705 - 19,705 หมำยเหตุ 27 
- หน้ีสินจำกสัญญำจะซ้ือจะขำย

 ทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขำยคืน - 552 - - - - 552 หมำยเหตุ 28 
- ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - - - - - 4,744 4,744 หมำยเหตุ 29 
- หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 4,998 26,267  - - - 31,265 หมำยเหตุ 30 
 11,895 26,819 - - 19,705 6,937 65,356  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน    ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี เม่ือทวงถำม รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

        (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  -    -    -    -    1,448  46 1,494 0.05 - 0.55 
- สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 693   -    -    -    - -    693 3.43 
- ลูกหน้ีกำรคำ้ -    -    -    -    -    1,570 1,570 - 
- เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -    -    -    12,569    - -    12,569 3.50 - 4.45 
- เงินให้กูย้มืระยะยำว 1 -    -    -    -    -    1 3.85 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - เงินประกนั

 กำรเช่ำ - - - - - 87 87 - 
 694 -    -    12,569 1,448 1,703 16,414  
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
- เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร 2,919 -    -    -    -    -    2,919 หมำยเหตุ 25 
-  ตัว๋แลกเงิน 1,123 -    -    -    -    -    1,123 หมำยเหตุ 25 
- เจำ้หน้ีกำรคำ้ -    -    -    -    -    1,264 1,264 - 

- เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -    -    -    924   -    -    924 3.50 
- เงินกูย้มืระยะยำว -    -    -    -    12,352 -    12,352 หมำยเหตุ 27 
- หน้ีสินจำกสัญญำจะซ้ือจะขำยทรัพยสิ์น

 ท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขำยคืน  -    601 -    -    -    -    601 หมำยเหตุ 28 
- ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน -    -    -    -    -    1,504 1,504 หมำยเหตุ 29 
- หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 8,197 23,465 -    -    -    -    31,662 หมำยเหตุ 30 
 12,239 24,066 - 924 12,352 2,768 52,349  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน    ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี เม่ือทวงถำม รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

        (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  - - - - 905 17 922 0.13 - 1.65 
- เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 341 - 341 6.09 
- ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - - 1,823 1,823 - 
- เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 14,392 - - 14,392 3.50 - 5.19 
- เงินให้กูย้มืระยะยำว 2 - - - - - 2 3.85 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - เงินประกนั

 กำรเช่ำ - - - - - 146 146 - 
 2 - - 14,392 1,246 1,986 17,626  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน    ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวำ่ 5 ปี เม่ือทวงถำม รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

        (ร้อยละต่อปี) 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
- เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร 5,514 - - - - - 5,514 หมำยเหตุ 25 
-  ตัว๋แลกเงิน 1,383 - - - - - 1,383 หมำยเหตุ 25 
- เจำ้หน้ีกำรคำ้ - - - - - 1,426 1,426 - 

- เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 348 - - 348 3.5 
- เงินกูย้มืระยะยำว - - - - 13,259 - 13,259 หมำยเหตุ 27 
- หน้ีสินจำกสัญญำจะซ้ือจะขำยทรัพยสิ์น

 ท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขำยคืน  - 552 - - - - 552 หมำยเหตุ 28 
- ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - - - - - 2,849 2,849 หมำยเหตุ 29 
- หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั 4,998 26,267 - - - - 31,265 หมำยเหตุ 30 
 11,895 26,819 - 348 13,259 4,275 56,596  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุสมผลของอตัรำ
ดอกเบ้ียของเงินกูย้มืท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยก ำหนดให้
ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เพ่ิมข้ึน / ลดลง ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี 

(ร้อยละ) (ลำ้นบำท) 
+1.0 (26.5) 
-1.0 26.5 

กำรวเิครำะห์ผลกระทบขำ้งตน้จดัท ำข้ึนโดยใชส้มมติฐำนวำ่จ ำนวนเงินกูย้มืมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนวำ่อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำ
ตลำดของเงินกูย้มืดงักล่ำวไม่ไดมี้อตัรำดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียท่ี
เกิดข้ึนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือ
พยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั 
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ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึง
พิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร - 2,919 - - 2,919 
ตัว๋แลกเงิน - 1,123 - - 1,123 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - 2,214 - - 2,214 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย - 124 - - 124 
เงินกูย้มืระยะยำว - 5,360 14,456 - 19,816 
ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - 2,372 991 - 3,363 
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 8,197 23,465 - 31,662 
หน้ีสินจำกสญัญำจะซ้ือจะขำยทรัพยสิ์น          
ท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขำยคืน - - 638 - 638 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 176 594 994 1,764 

รวม - 22,485 40,144 994 63,623 

 
 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร - 2,919 - - 2,919 
ตัว๋แลกเงิน - 1,123 - - 1,123 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - 1,264 - - 1,264 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย - 3 - - 3 
เงินกูย้มืระยะยำว - 2,751 9,600 - 12,351 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 924 - - - 924 
ตัว๋เงินจ่ำยระยะยำวค่ำท่ีดิน - 1,167 337 - 1,504 
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - 8,197 23,465 - 31,662 
หน้ีสินจำกสญัญำจะซ้ือจะขำยทรัพยสิ์นท่ี
มีสิทธิซ้ือคืนและขำยคืน - - 601 - 601 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 131 507 783 1,421 

รวม 924 17,555 34,510 783 53,772 
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47.3   มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่ำยุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
 มูลค่ำตำม

บญัชี 
มูลค่ำ
ยติุธรรม 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

มูลค่ำ
ยติุธรรม 

     
หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั 31,662 31,811 31,265 31,643 

  กลุ่มบริษทัมีวธีิกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝำก
ธนำคำร ลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยอำ้งอิงจำก
แบบจ ำลองรำคำท่ีไดรั้บกำรยอมรับโดยทัว่ไป  

ค) หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั 
ส ำหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) ตรำสำรอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงค ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต
และแบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่
เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ในตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียน
ล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัไดค้  ำนึงถึงผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของ
คู่สัญญำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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47.4 กำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ดัมูลค่ำยุติธรรมเป็นประจ ำและมีล ำดับช้ันของมูลค่ำ
ยุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี ้ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน - เงินลงทุนในตรำสำรทุน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,498.92 345.17 
ซ้ือระหวำ่งปี 89.70   - 
ขำดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (579.02) (200.84) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 24.93 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,034.53 144.33 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นควำมตอ้งกำรของ
ตลำด โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดอ้ยำ่งเป็นนยัส ำคญั เช่น ตวัคูณร่วม
ตลำด (Market multiples) กระแสเงินสดคิดลดและมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรำยงำนล่ำสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยั
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ละไม่มีธุรกรรมหรือ
รำยกำรท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้

ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นควำมตอ้งกำรของ
ตลำดท่ีมีสำระส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือ                   
ทำงกำรเงนิ เทคนิคกำรวดัมูลค่ำ 

ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ทีม่นีัยส ำคญั อตัรำทีใ่ช้ 

ผลกระทบทีม่ต่ีอกำร
เปลีย่นแปลงของสมมตฐิำน 

เงินลงทุนใน               
ตรำสำรทุนท่ี
ไม่ไดอ้ยูใ่น
ควำมตอ้งกำร
ของตลำด 

ตวัคูณร่วมตลำด 
(Market multiples) 

 

ประมำณกำรผลกำร
ด ำเนินงำน 

ประมำณกำรรำยได้
จำกงบกำรเงินปี 
2562 ท่ีตรวจสอบ
แลว้ของบริษทั 

ประมำณกำรรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 
5% จะท ำใหมู้ลค่ำยติุธรรม
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) เป็น
จ ำนวน 58 ลำ้นบำท 
(ลดลง 58 ลำ้นบำท) 

 ประมำณกำรกระแส    
เงินสดคิดลด 
(Discounted cash 
flow) 

อตัรำคิดลด 9.5% - 11.5% อตัรำคิดลดท่ีลดลง 1% 
(เพ่ิมข้ึน 1%) จะท ำให้
มูลค่ำยติุธรรมเพ่ิมข้ึน 23.8 
ลำ้นบำท (ลดลง 18.7 ลำ้น
บำท) 
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48. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 กลุ่มบริษทับริหำรจดักำรสถำนะของทุนโดยใช้อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้
สอดคล้องกับเง่ือนไขในสัญญำเงินกู้ยืมจำกธนำคำรและข้อก ำหนดของหุ้นกู้ ซ่ึงต้องรักษำระดับของ
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนน้ีให้ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1 (2562: 2.5 ต่อ 1) ทั้งน้ี หน้ีสินให้หมำยถึงเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ีย
เท่ำนั้น 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์นโยบำย 
หรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรทุน 

49.     เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

49.1 เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม 2564 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทั้ง 9 บริษทั มีมติอนุมติัเปล่ียนช่ือบริษทั 
และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2564 ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือเดิมของบริษทั ช่ือใหม่ของบริษทั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ำกดั บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ำกดั บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ำกดั บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ำกดั บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ำกดั 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ำกดั บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ำกดั 

49.2 เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กู ้
ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัคร้ังท่ี 1/2564 จ ำนวน 3,600 ลำ้นบำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอนในปี 2567 มี
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.20 ต่อปี  หุ้นกู้ดงักล่ำวได้ออกและเสนอขำยแลว้ในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 ถึง               
17 กุมภำพนัธ์ 2564 

49.3 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ำกดั (กำรร่วมคำ้) ได้จดทะเบียนลด               
ทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์จ  ำนวน 60 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 100 ลำ้นบำท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ  ำนวน 40 ลำ้นบำท และบริษทัไดรั้บเงินคืนจำกกำรลดทุนของบริษทั บีทีเอส แสนสิริ 
โฮลด้ิง โฟร์ จ  ำกดั แลว้เป็นจ ำนวน 30 ลำ้นบำท 
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49.4   เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญั
ประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.04 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 
594.51 ลำ้นบำท ซ่ึงจะจ่ำยภำยในเดือนพฤษภำคม 2564 กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวข้ึนอยูก่บักำรอนุมติัของ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

50. กำรอนุมัตงิบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 


