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บริษัท แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2564   

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดับแรก ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น      
คร้ังล่าสุด (Record date) มีดงัน้ี 

 สัดส่วนการถือหุน้ 
 (ร้อยละของทุนช าระแลว้) 
1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 9.57 
2. บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 6.48 
3. นายเศรษฐา ทวสิีน 4.45 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 4.04 
5. นายวนัจกัร์ บุรณศิริ 3.54 

 ท่ีอยู่บริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร  

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก ท าให้
เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าว
อาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้ งน้ี                   
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี       
ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใหอ้ยูใ่นรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอ                  
คร้ังล่าสุด ดังนั้ นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบักลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมี              
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ             
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.  นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน           
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

3.1 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ี
ส าคญักับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ี          
ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 10 รายละเอียดของกิจการร่วมคา้และบริษทัร่วมแสดงอยู่
ในหมายเหตุ 11 และ 12 ตามล าดับ ส่วนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันอ่ืน ๆ เก่ียวข้องกันกับบริษทัฯโดยการมี
กรรมการร่วมกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - - 5,761 12,511 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ              

30.21 (2563: ร้อยละ 44 ถึง 52) 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง - - 11,360 21,376 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ - - 1,777 1,191 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
รายไดท้างการเงิน - - 81,739 67,495 ร้อยละ 3.50 ต่อปี  
รายไดค้่านายหน้า - - 14,928 17,474 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายไดจ้ากการใชพ้ื้นท่ีส านกังาน - - 4,448 4,764 ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ 990 บาทต่อเดือน 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
ค่าบริหารโครงการ - - 24,562 47,571 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 5,527 14,821 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - 12,935 2,163 ร้อยละ 3.50 - 3.60 ต่อปี                     

(2563: ร้อยละ 3.50 ต่อปี) 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 5,103 6,564 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (4) 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 151,265 434,395 275,401 759,445 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
รายไดค้่านายหน้า 8,853 51,019 19,393 108,901 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายไดท้างการเงิน 43,965 71,065 43,965 71,065 ร้อยละ 3.85 - 5.50 ต่อปี                                  

(2563: ร้อยละ 3.85 - 5.00 ต่อปี) 
รายไดจ้ากการจดัหาท่ีดิน 10,081 - 20,161 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า 551 - 551 - ในอตัราท่ีให้เช่าแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,782 - 1,401 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (4) 
ค่านายหนา้จ่าย 842 - 572 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดท้างการเงิน - 4,188 - 4,188 ร้อยละ 6 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังาน - 31,129 - 31,129 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั                    
รายการธุรกิจกบักรรมการและผูบ้ริหาร      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - 1,653 - 1,653 ราคาตามสญัญาเฉล่ียตารางเมตรละ 

73,000 บาท ต่อตารางเมตร 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - - 5,761 26,176 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ                

30.21 (2563: ร้อยละ 44 ถึง 53) 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง - - 25,277 34,992 ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 
รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ - - 3,365 2,383 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
รายไดท้างการเงิน - - 168,614 135,851 ร้อยละ 3.50 ต่อปี  
รายไดค้่านายหน้า - - 34,459 25,198 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายไดจ้ากการใชพ้ื้นท่ีส านกังาน - - 9,212 9,528 ราคาเฉล่ียตารางเมตรละ 990 บาท            

ต่อเดือน 
เงินปันผลรับ - - 100,000 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการ - - 46,519 82,408 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (2) 
ค่านายหนา้จ่าย - - 13,411 19,109 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - 23,360 4,544 ร้อยละ 3.50 - 3.60 ต่อปี                                

(2563: ร้อยละ 3.50 ต่อปี) 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 12,849 15,992 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (4) 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้      
รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 306,882 871,160 575,172 1,560,024 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (1) 
รายไดค้่านายหน้า 20,601 76,913 46,344 164,474 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายไดท้างการเงิน 79,873 160,506 79,873 160,506 ร้อยละ 3.85 - 5.50 ต่อปี                                  

(2563: ร้อยละ 3.85 - 5.00 ต่อปี) 
รายไดจ้ากการจดัหาท่ีดิน 10,081 - 20,161 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า 1,031 - 1,031 - ในอตัราท่ีให้เช่าแก่ลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,493 - 2,676 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (4) 
ค่านายหนา้จ่าย 2,231 - 1,058 - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั (3) 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดท้างการเงิน - 9,269 - 9,269 ร้อยละ 6 ต่อปี  
ค่าเช่าส านกังาน - 68,483 - 68,483 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั                  
รายการธุรกิจกบักรรมการและผูบ้ริหาร      
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - 4,870 - 1,653 ราคาตามสญัญาเฉล่ียตารางเมตรละ 

73,000 บาท ถึง 134,000 บาท  

ลกัษณะรายการนโยบายราคาและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

 (1) รายได้ค่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการคิดในราคาตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม และปันส่วนให้แก่
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามเกณฑร์ายไดแ้ละเกณฑต์น้ทุนโครงการ ตามล าดบั 

 (2) ค่าบริหารโครงการจ่ายแก่บริษทัยอ่ยคิดเป็นรายเดือนในอตัราท่ีข้ึนอยูก่บัขนาดของแต่ละโครงการ 

(3) ค่านายหน้าจากการขายโครงการคิดในอตัราร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 6 ของราคาขายตามสัญญา โดย               
แบ่งช าระเม่ือลูกคา้ท าสัญญาและเม่ือมีการโอนอสังหาริมทรัพย ์

(4) ค่าท่ีปรึกษาคิดตามขั้นความส าเร็จของงานตามอตัราท่ีระบุในสัญญาและค่าใชจ่้ายอ่ืนคิดตามสัญญาท่ี
ตกลงร่วมกนั 
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3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,508 23,842 49,135 48,941 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 683 1,012 1,367 2,024 
รวม 26,191 24,854 50,502 50,965 

3.3 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - ตั๋วแลกเงิน    
การร่วมคา้                      - 692,763 - 692,763 
รวม - 692,763 - 692,763 

ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ     
บริษทัยอ่ย - - 65,356 82,992 
การร่วมคา้ 1,428,909 1,409,450 1,428,131 1,409,275 
บริษทัร่วม 247 147 247 147 
รวม 1,429,156 1,409,597 1,493,734 1,492,414 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน        (54,951) (73,811) (54,951) (73,811) 
สุทธิ 1,374,205 1,335,786 1,438,783 1,418,603 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - ลูกหนี้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 316,540 16,421 
การร่วมคา้ 146 150 146 150 
รวม 146 150 316,686 16,571 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - งำนบริหำรโครงกำรระหว่ำงท ำ    
การร่วมคา้ 12,832 12,832 12,832 12,832 
รวม 12,832 12,832 12,832 12,832 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 9,706,619 9,977,873 
การร่วมคา้ 4,275,273 2,795,239 4,275,273 2,795,239 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 5,000 - - 
รวม 4,280,273 2,800,239 13,981,892 12,773,112 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (113,500) (113,500) (203,854) (203,854) 
สุทธิ 4,166,773 2,686,739 13,778,038 12,569,258 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,035,873 2,562,839 4,035,873 2,562,839 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 130,900 123,900 9,742,165 10,006,419 
รวม 4,166,773 2,686,739 13,778,038 12,569,258 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนของเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 67 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 144 ล้านบาท)                    
(2564: ไม่มี) 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
บริษทัยอ่ย - - 30,268 34,601 
การร่วมคา้ 5,023 657 5,023 657 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 333 333 - - 

รวม 5,356 990 35,291 35,258 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (333)  (333) - - 

สุทธิ 5,023 657 35,291 35,258 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 10,202 20,066 
การร่วมคา้ 896 197 896 197 
บริษทัร่วม 526 - 526 - 

รวม 1,422 197 11,624 20,263 

เจ้ำหนี้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - - 146,696 

รวม - - - 146,696 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 1,453,734 923,944 

รวม - - 1,453,734 923,944 

ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 7,015 3,913 

รวม - - 7,015 3,913 

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 97 1,464 
การร่วมคา้ 429,110 471,218 429,110 471,218 

รวม 429,110 471,218 429,207 472,682 

3.4 ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2564 
กำรร่วมค้ำ     
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 916.84    229.03 - 1,145.87 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั 367.00 50.00 (15.00) 402.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนนที์น จ ากดั 339.00 720.00 - 1,059.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 249.50 40.00 - 289.50 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 172.50 7.00 - 179.50 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั 518.00 - - 518.00 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั 108.50 - - 108.50 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั 123.90 7.00 - 130.90 
บริษทั บีเอฟทีแซด บางปะกง จ ากดั - 442.00 - 442.00 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั รีเจนซ่ี วรรณ จ ากดั 5.00 - - 5.00 
รวม 2,800.24 1,495.03 (15.00) 4,280.27 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (113.50)   (113.50) 
สุทธิ 2,686.74    4,166.77 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินใหกู้ย้มื 1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2564 
บริษัทย่อย     
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั - 253.37 (156.97) 96.40 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั 580.52 88.43 (21.40) 647.55 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 118.65 24.76 (11.00) 132.41 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั 120.79 17.66 - 138.45 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  528.37 1.56 (77.07) 452.86 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั  3.77 0.11 - 3.88 
บริษทั สิริวฒันา โฮลด้ิง จ ากดั 645.17 12.12 - 657.29 
บริษทั จิรภาส เรียลต้ี จ  ากดั 1,809.11 40.06 (795.68) 1,053.49 
บริษทั ปารณัท จ ากดั 1,398.38 400.77 (740.80) 1,058.35 
บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จ  ากดั 6.58 0.17 - 6.75 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ  ากดั 332.69 212.01 - 544.70 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทรี จ  ากดั 1,230.11 302.77 - 1,532.88 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ ากดั 185.12 6.05 - 191.17 
บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ากดั 221.19 76.18 - 297.37 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ์ จ  ากดั 34.12 0.67 - 34.79 
บริษทั สิริพฒัน์ เอท จ ากดั 370.45 18.55 - 389.00 
บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จ  ากดั 178.08 7.58 - 185.66 
บริษทั สิริพฒัน์ เทน็ จ  ากดั 197.34 10.24 - 207.58 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั 85.00 39.00 - 124.00 
บริษทั สิริพฒัน์ ทเวลฟ์ จ ากดั      503.47 119.06 (1.61) 620.92 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั 453.78 48.32 - 502.10 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั    411.18 4.56 (415.74) - 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั      165.00 5.69 - 170.69 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั    - 242.76 - 242.76 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั 112.00 6.09 - 118.09 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ากดั    287.00 10.48 - 297.48 
กำรร่วมค้ำ     
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 916.84 229.03 - 1,145.87 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 367.00 50.00 (15.00) 402.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั 339.00 720.00 - 1,059.00 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 249.50 40.00 - 289.50 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 172.50 7.00 - 179.50 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ  ากดั 518.00 - - 518.00 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั 108.50 - - 108.50 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั 123.90 7.00 - 130.90 
บริษทั บีเอฟทีแซด บางปะกง จ ากดั - 442.00 - 442.00 
รวม 12,773.11 3,444.05 (2,235.27) 13,981.89 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (203.85)   (203.85) 
สุทธิ 12,569.26   13,778.04 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

เงินกูย้มื 1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2564 
บริษัทย่อย     
บริษทั ปภานนั จ ากดั 25.93 - (9.31) 16.62 
บริษทั ชนชยั จ ากดั 213.15 8.46 (9.38) 212.23 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 562.30 339.94 - 902.24 
บริษทั เอส.ย.ูเอน็. แมเนจเมน้ท ์ จ  ากดั 73.00 - - 73.00 
บริษทั สิริ สมาร์ท โฟร์ จ ากดั 13.77 0.16 (0.08) 13.85 
บริษทั สิริพฒัน์ เซเวน่ จ  ากดั 0.88 0.01 (0.05) 0.84 
บริษทั อาณาวรรธน์ จ  ากดั 34.91 - (34.91) - 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั - 42.45 (41.87) 0.58 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ากดั - 195.36 (47.80) 147.56 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั - 43.11 (15.66) 27.45 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั - 106.88 (50.24) 56.64 
บริษทั สิริพฒัน์ อีเลฟเวน่ จ  ากดั - 2.88 (0.16) 2.72 
รวม 923.94 739.25 (209.46) 1,453.73 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลกัประกนั               
ครบก าหนดช าระเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3.50 ถึง 5.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563:               
ร้อยละ 3.50 ถึง 5.00 ต่อปี) 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ทีย่งัไม่เรียกช ำระ 

 ลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน   

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน   

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ -                  
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

    

ลูกหน้ีการคา้     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 0.11 0.07 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  16.89  1,409.50 66.76 1,456.50 
 3 - 6 เดือน 0.01 0.03 10.71 1.83 
 6 - 12 เดือน 1,270.23 - 1,272.42 32.13 
 มากกวา่ 12 เดือน - - 1.93 1.95 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 141.91 - 141.91 - 
รวม 1,429.15 1,409.60 1,493.73 1,492.41 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (54.95) (73.81) (54.95) (73.81) 
รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ -                    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,374.20 1,335.79 1,438.78 1,418.60 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน   
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถุนายน   
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 49.47 42.62 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  176.67 257.98  48.46 125.52 
 3 - 6 เดือน 3.51 9.38 2.14 6.75 
 6 - 12 เดือน 48.84 10.05 33.20 8.16 
 มากกวา่ 12 เดือน 68.22 77.33 32.50 29.82 

รวม 346.71 397.36 116.30 170.25 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (122.72) (66.14) (73.02) (18.60) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 223.99 331.22  43.28 151.65 

รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - สุทธิ 1,598.19 1,667.01 1,482.06 1,570.25 

5. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ท่ีดิน 14,788.65 14,419.95 10,666.44 10,888.34 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหวา่งพฒันา 34,571.22 37,962.33 27,842.07 25,498.50 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 8,794.54 4,460.21 2,378.65 2,578.85 
รวม 58,154.41 56,842.49 40,887.16 38,965.69 
หกั: ส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลง  

ของมูลค่าโครงการ (764.81) (761.76) (389.20) (395.45) 
สุทธิ 57,389.60 56,080.73 40,497.96 38,570.24 

5.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการของกลุ่มบริษทัซ่ึง
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 42,628 ลา้นบาท และ 42,970 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 29,177
ล้านบาท และ 28,415 ล้านบาท ตามล าดบั) ได้จดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารและภาระ
ผกูพนัตามสัญญาอ่ืน 
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5.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพฒันาและก่อสร้าง                   
ท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้โครงการท่ีเปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมตน้ทุนของท่ีดิน
และงานก่อสร้างท่ีบนัทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมาณ 53,297 ลา้นบาท และ 68,180 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 42,746 ลา้นบาท และ 56,255 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

5.3 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืม              
เข้าเป็นต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 511 ล้านบาท และ 719 ล้านบาท ตามล าดับ        
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 395 ลา้นบาท และ 522 ลา้นบาท ตามล าดบั) อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 3.40 และร้อยละ 3.48 ตามล าดับ             
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 3.43 และร้อยละ 3.50 ตามล าดบั) 

5.4 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 761.76 395.45 
โอนกลบัเน่ืองจากการขายในระหวา่งงวด (10.00) (6.25) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 13.05 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 764.81 389.20 

5.5 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของกลุ่มบริษทั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าการซ้ือขายท่ีไดมี้การท าสญัญาแลว้ 144,344 133,943 90,790 81,352 
มูลค่ารวมของโครงการโดยประมาณ 200,980 198,624 129,930 126,980 
อตัราส่วนของมูลค่าซ้ือขายท่ีไดมี้การท าสญัญา 71.82% 67.44% 69.88% 64.07% 
ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 3,496 3,670 1,468 1,167 
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6. สินทรัพย์ที่รับรู้จำกต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 611,200 145,998 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 65,474 58,533 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย (247,608) (71,283) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 429,066 133,248 

7. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
กองทุนเปิดตราสารหน้ีระยะสั้น 0.05 0.05 
ตัว๋แลกเงิน - ราคาตามมูลค่า - 700.00 
หกั: ส่วนลด - (7.23) 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ -   692.77 
รวม 0.05   692.82 

8. ตั๋วเงินรับและเงินให้กู้ยืมระยะยำว 

ตัว๋เงินรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยทางออ้มมีตัว๋เงินรับและดอกเบ้ียคา้งรับกบักิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 
แห่งหน่ึงและบริษทัร่วมแห่งหน่ึงจ านวน 2.71 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดบั 
(31 ธันวาคม 2563: 4.71 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดบั) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4.45 และ 6 ต่อปี ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2563: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี) 
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 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวน้ีเป็นเงินให้กู ้ยืมท่ีบริษทัฯให้กู ้ยืมแก่บริษทัในประเทศ      
แห่งหน่ึงจ านวน 0.6 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.85 ต่อปี ครบก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี                    
30 เมษายน 2564 เงินกู้ยืมน้ีค  ้ าประกันโดยกรรมการของบริษทัดังกล่าว ในระหว่างงวด บริษทัฯได้รับ                 
ช าระเงินใหกู้ย้มืระยะยาวน้ีแลว้ทั้งจ  านวน 

9.  สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ตรำสำรทุนทีก่ ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
JustCo Holding Pte, Ltd. 766.93 702.00 - - 
Winkontent AG 144.00 144.00 144.00 144.00 
Huaxing Growth Capital III L.P. 191.64 120.70 - - 
Aspen Digital, Inc. 65.79 64.83 - - 
Artsy, Inc. 32.05 30.04 - - 
บริษทั ชาร์จ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 15.00 15.00 - - 
Techmetics Solutions Pte. Ltd. 12.08 12.08 - - 
Fifth Wall Ventures Retail Fund L.P. 10.83 4.40 - - 
Fifth Wall Ventures II, L.P. 12.10 2.51 - - 
IDINVEST SMART CITY FUND II 13.52 - - - 
อ่ืนๆ 3.81 3.81 0.33 0.33 
รวม 1,267.75 1,099.37 144.33 144.33 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเป็น    
การลงทุนในเชิงกลยทุธ์และตั้งใจถือตราสารทุนน้ีเพื่อประโยชน์ในระยะยาว 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะ
กิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   เงินลงทุน 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัทย่อย - ถือหุ้นทำงตรง       
บริษทั ชนชยั จ ากดั 90.00 90.00 100 100 101.52 101.52 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 150.00 150.00 100 100 160.53 160.53 
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั  3.00 3.00 100 100 4.52 4.52 
บริษทั เอส. ย.ู เอน็. แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 10.00 10.00 100 100 20.08 20.08 
บริษทั อาณาวรรธน์ จ ากดั  2.50 2.50 100 100 2.50 2.50 
บริษทั พิวรรธนา จ ากดั  100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 
บริษทั เรด โลตสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 
บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี สเปซ จ ากดั 2.50 2.50 100 100 4.06 4.06 
บริษทั ปภานนั จ ากดั 20.00 20.00 100 100 20.00 20.00 
บริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 40.00 40.00 100 100 40.00 40.00 
Sansiri Global Investment Pte. Ltd. (ก) (ก) 100 100 1,703.89 1,703.89 
บริษทั สิริวฒันา โฮลด้ิง จ ากดั 100.00 100.00 100 100 100.00 100.00 
บริษทั จิรภาส เรียลต้ี จ  ากดั 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 
บริษทั ปารณทั จ ากดั                                          10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 
บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั 300.00 300.00 97 97 290.00 290.00 
บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จ ากดั 10.00 10.00 100 100 10.00 10.00 
Sansiri (US), Inc. (ข) (ข) 100 100 4,033.29 3,981.91 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทู จ  ากดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 
บริษทั สิริ สมาร์ท ทรี จ  ากดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 
บริษทั สิริ สมาร์ท โฟร์ จ ากดั 50.00 50.00 100 100 50.00 50.00 
บริษทั สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จ ากดั 12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน์ ไฟฟ์ จ ากดั  12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน์ ซิกซ์ จ  ากดั 12.50 12.50 100 100 12.50 12.50 
บริษทั สิริพฒัน์ เซเวน่ จ  ากดั 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 
บริษทั สิริพฒัน์ เอท จ ากดั 100.00 100.00 100 100 150.63 150.63 
บริษทั สิริพฒัน์ ไนน์ จ ากดั 50.00 50.00 100 100 77.55 77.55 
บริษทั สิริพฒัน์ เทน็ จ ากดั 50.00 50.00 100 100 38.85 38.85 
บริษทั สิริพฒัน์ อีเลฟเวน่ จ ากดั 351.27 351.27 100 100 351.27 351.27 
บริษทั สิริพฒัน์ ทเวลฟ์ จ ากดั 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ  ากดั * 100.00 100.00 100 100  155.69   155.69  
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั * 60.00 100.00 100 100  46.22   86.22  
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั * 50.00 50.00 100 100  116.07   116.07  
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ จ  ากดั * 500.00 500.00 100 100  296.93   296.93  
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั * 160.00 260.00 100 100  182.21   282.21  
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั * 25.00 25.00 100 100  97.17   97.17  
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั * 25.00 25.00 100 100  54.69   54.69  
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั * 100.00 100.00 100 100  293.60   293.60  
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ  ากดั * 50.00 50.00 100 100  50.94   50.94  
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     8,731.71 8,820.33 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน       
 บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั     (2.30) (2.30) 
 บริษทั สิริ สมาร์ท วนั จ ากดั     (10.00) (10.00) 
 บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั     (54.40) (54.40) 
 บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั     (199.30) (199.30) 
รวมค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน     (266.00) (266.00) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     8,465.71 8,554.33 

 (ก) ทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยทุนเรียกช าระในปี 2552 จ านวน 0.02 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เรียกช าระในปี 2558 จ านวน 
24.93 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เรียกช าระในปี 2560 จ  านวน 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และเรียกช าระในปี 2561 จ านวน 1.5 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 

 (ข) ทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ  านวน 113.23 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (31 ธนัวาคม 2563: 111.66 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ                            
10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง) 

 * ในระหวา่งปี 2564 บริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 10 (2) 
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ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯมีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 

บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั 50.00 - 

บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั 50.00 - 

รวม  100.00 - 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของบริษทัย่อย
เป็นจ านวน 40 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นผา่นบริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั     
บริษทั คิวที ไลฟ์สไตล ์จ  ากดั  2.00 ลา้นบาท 2.00 ลา้นบาท 100 100 
บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 5.00 ลา้นบาท 5.00 ลา้นบาท 100 100 
บริษทั คิวอีดบัเบิ้ลย ู(ไทยแลนด)์ จ  ากดั* - 4.00 ลา้นบาท - 70 
  * ช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564     
     
ถือหุ้นผา่น Sansiri Global Investment Pte. Ltd.    
Sansiri Guernsey (2009) Limited 0.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 0.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 100 100 
Sansiri Guernsey (2015) Limited 0.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 0.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 100 100 
Sansiri International Pte. Ltd. 1.50 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 1.50 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 100 100 
     
ถือหุ้นผา่นบริษทั เอน็อีดี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั      
โรงเรียนสาธิตพฒันา 1.60 ลา้นบาท 1.60 ลา้นบาท 100 100 
     
ถือหุ้นผา่น Sansiri (US), Inc.     
Standard International Holdings, LLC    130.97 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 129.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 62 62 
     
ถือหุ้นผา่น Standard International Holdings, LLC     
Standard International, LLC    131.89 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 130.32 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 93 93 
Standard International Ventures, LLC    12.34 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 12.34 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
Standard International Properties, LLC    - - 100 100 
     
ถือหุ้นผา่น Standard International, LLC      
Standard Asia Co.,Ltd. 4.00 ลา้นบาท 4.00 ลา้นบาท 100 100 
Standard International Management, LLC    54.57 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 52.77 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
Standard Miami Employer, LLC - - 100 100 
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 ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
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 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 14.65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
Standard High Line Management, LLC - - 100 100 
Standard International Las Vegas 

Management, LLC 
- - 100 100 

Standard International Bordeaux 
Management, LLC 

- - 100 100 

Standard Australia Pty Ltd. 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 100 100 
    
ถือหุ้นผา่น Standard International Ventures, LLC    
Standard International BH Investor, LLC 5.34 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5.34 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
Bunkhouse Management, LLC 5.73 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5.73 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 51 51 
House Fly, LLC - - 100 100 
Bunkhouse California Employer, LLC - - 100 100 
Bunkhouse Motel Management, LLC - - 100 100 
Standard Retail, LLC - - 100 100 
SL Goods, LLC 0.79 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 0.79 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
SL E-Commerce, LLC 0.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 0.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
SL Hollywood Shop, LLC 0.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 0.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
SL DTLA Shop, LLC 0.17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 0.17 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 100 100 
     
ถือหุ้นผา่น Standard International Properties, LLC    
Standard Mexico City Holdings, LLC - - 100 100 
Standard Mexico City S de RL de CV  - - 100 100 
Standard Mexico City Optionee, LLC - - 100 100 
Standard Milan, SRL - - 100 100 

 (1) การลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย 

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั Sansiri (US), Inc. (บริษทัยอ่ย) เป็นจ านวนเงิน
รวม 1.56 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 51.38 ลา้นบาท 
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 (2)  การเปล่ียนช่ือบริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2564 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทั้ง 9 บริษทั มีมติอนุมติัเปล่ียนช่ือ
บริษทั และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

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

(3) การลดทุนของบริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ  ากดั มี
มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 100 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 260 ลา้นบาท เป็น 160 
ลา้นบาทโดยการลดจ านวนหุ้นจาก 2,600,000 หุ้น เหลือจ านวน 1,600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100 บาท โดยไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บ
เงินคืนจากการลดทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ  ากดั มีมติอนุมติั
การลดทุนจดทะเบียนจ านวน 40 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท เป็น 60 ลา้นบาทโดย
การลดจ านวนหุ้นจาก 1,000,000 หุ้น เหลือจ านวน 600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดย
ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินคืนจาก
การลดทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน 

(4) การช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 บริษทั คิวอีดบัเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดจ้ดทะเบียนเสร็จ
การช าระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 
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11. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบญัชีตามวิธี 
สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนไดเ้สีย 

  
30          

มิถุนายน 
31       

ธนัวาคม 
30          

มิถุนายน 
31       

ธนัวาคม 
30          

มิถุนายน 
31       

ธนัวาคม 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทัฯและบริษทั ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั       
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ     พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 18,539 18,651 
  โฮลด้ิง วนั จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 20,000 50,000 4,556 35,375 
  โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 32,349 32,480 
  โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 14,202 14,274 
  โฮลด้ิง เอท จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 32,808 32,848 
  โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั        
บริษทั นูโว ไลน ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 76,882 76,882 -(1) -(1) 
  เอเจนซ่ี จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000   -(1)   -(1) 
 โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) -(1) 
 โฮลด้ิง ไนนที์น จ ากดั        
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 -(1) 2,347 
 โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั        
บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 -(1) -(1) 
บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 70 1,750 1,750 25,377 11,607 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 60,529 23,951 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 -(1) -(1) 
บริษทัฯและบริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ควบคุมร่วมกนั 
บริษทั บีเอฟทีแซด  
 บางปะกง จ ากดั 
 และบริษทัยอ่ย 

พฒันาพื้นท่ีและประกอบ
ธุรกิจประเภทกิจการ
คลงัสินคา้และอาคาร
โรงงานใหเ้ช่า 50 - 250,000 - 236,971 - 

รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ   648,632 428,632 425,331 171,533 

(1) เงินลงทุนภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียซ่ึงอยูภ่ายใต ้“ส ารองรายการภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้” 
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เงินลงทุนในการร่วมค้าภายใต้วิธีส่วนได้เสียซ่ึงอยู่ภายใต้ “ส ารองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของ          
เงินลงทุนในการร่วมคา้” มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
30 มิถุนายน  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั 151,753 113,881 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั 175,431 161,631 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั 142,986 125,863 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั 31,096 - 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั 17,990 12,133 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั  213 213 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั  90,477 88,086 
รวม 609,946 501,807 

บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียส่วนท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกิดจากการตดัก าไร
จากรายการระหวา่งกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯในการร่วมคา้ภายใตห้วัขอ้ "ส ารองรายการภายใต้
วิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้" ในงบแสดงฐานะการเงินรวม มูลค่าเงินลงทุนท่ีติดลบเกิดจาก
การตัดรายการก าไรจากรายการระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน         
การร่วมคา้แต่ละราย 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนเงินลงทุน 
ราคาทุน/มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน  
  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทัฯและบริษทั ย ูซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 20,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 5,000 5,000 
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซ่ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 76,882 76,882 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ์ทีน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 50,000 50,000 
บริษทั สิริพฒัน์ ทรี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 50 50 25,000 25,000 
บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 1,750 1,750 
บริษทั สิริ ทีเค ท ูจ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 70 70 35,000 35,000 
บริษทัฯและบริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ควบคุมร่วมกนั     
บริษทั บีเอฟทีแซด บางปะกง จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

พฒันาพ้ืนท่ีและประกอบ
ธุรกิจประเภทกิจการ
คลงัสินคา้และอาคาร
โรงงานให้เช่า 50 - 250,000 - 

รวมเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ    648,632 428,632 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินลงทุน      
    บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั    (50,000) (50,000) 
 บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั    (35,000) (35,000) 
รวมค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินลงทุน    (85,000) (85,000) 
เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ – สุทธิ    563,632 343,632 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้เป็นจ านวน 205 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) 

(1) การลดทุนของการร่วมคา้ 

 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั (การร่วมคา้) ไดจ้ดทะเบียน
ลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ จ  านวน 60 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 100                
ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 40 ลา้นบาท และบริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากการลดทุนของ
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ  ากดั แลว้เป็นจ านวน 30 ลา้นบาท 
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(2) การจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่ 

 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัในหลักการเร่ืองการจัดตั้ ง                             

บริษทัร่วมทุนแห่งใหม่ระหว่างบริษทัฯกบับริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั โดยลงทุนใน

อตัราส่วนเท่ากนัร้อยละ 50 และมีการควบคุมร่วมกนั บริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินลงทุนดงักล่าวครบถว้น

แลว้เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 วนัท่ีจดทะเบียน ทุนจด  
บริษทั จดัตั้งบริษทั ทะเบียน ลกัษณะธุรกิจ 

  (ลา้นบาท)  
บริษทั บีเอฟทีแซด บางปะกง จ ากดั 1 เมษายน 2564 500 พฒันาพ้ืนท่ีและประกอบธุรกิจ

ประเภทกิจการคลงัสินคา้และ
อาคารโรงงานใหเ้ช่า 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2564 บริษทั บีเอฟทีแซด บางปะกง จ ากดั (การร่วมคา้) ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย

แห่งใหม่ในประเทศไทย ซ่ึงการร่วมคา้ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 วนัท่ีจดทะเบียน ทุนจด  
บริษทั จดัตั้งบริษทั ทะเบียน ลกัษณะธุรกิจ 

  (ลา้นบาท)  
บริษทั บางปะกง อินดสัเทรียล แลนด ์จ ากดั 5 เมษายน 2564 5 พฒันาท่ีดินเพื่อขาย 
บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล แอนด ์ 
เซอร์วสิเซส จ ากดั 

5 เมษายน 2564 5 พฒันาระบบสาธารณูปโภคและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดน้ าหุ้นท่ีบริษทัฯ ถืออยูท่ ั้งหมดในบริษทั บีเอฟทีแซด บางปะกง 

จ ากัด ไปจดจ าน ากับธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารของการร่วมค้า

ดงักล่าว (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 
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11.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                            

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้   
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

 2564 2563 2564 2563 
บริษทัฯและบริษทั ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ ากดั (78) (4) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ากดั* - (4,038) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ากดั* - (2,702) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั (220) 230,332 - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั* - (1,472) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ากดั* - (39,660) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั (103) (938) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั (23) (43) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั (11) (24) - - 
บริษทั นูโว ไลน ์เอเจนซ่ี จ ากดั (9,509) (7,829) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั* - (42,050) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั* - 102,651 - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั** - (19,310) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั* - 35,739 - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั (13,096) 4,504 - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั* - (1,373) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนนที์น จ ากดั (9,335) (6,249) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั** - (8,539) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั (13,284) (4,740) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากดั* - (2,127) - - 
บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จ ากดั (2,954) (3,129) - - 
บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั     
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั 13,319 (9,191) - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั 9,051 (1,178) - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั - (53,619) - - 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั (1,714) (1,724) - - 
บริษทัฯและบริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ควบคุมร่วมกนั    
บริษทั บีเอฟทีแซด บางปะกง จ ากดัและบริษทัยอ่ย (2,948) - - - 
รวม (30,905) 163,287 - - 

* ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯลงทุนเพิ่มในการร่วมคา้ดงักล่าวและเปล่ียนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
** ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าว 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                            

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้   
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้  

 2564 2563 2564 2563 
บริษทัฯและบริษทั ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ควบคุมร่วมกนั     
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง วนั จ ากดั (112) (136) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทู จ ากดั* - (8,341) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทรี จ ากดั* - (5,312) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ จ ากดั (819) 401,248 - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไฟฟ์ จ ากดั* - (3,017) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซ ์จ ากดั* - (55,917) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ จ ากดั (131) (1,115) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เอท จ ากดั (73) (104) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน ์จ ากดั (40) 1,710 - - 
บริษทั นูโว ไลน ์เอเจนซ่ี จ ากดั (18,011) (16,988) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง อีเลฟเวน่ จ ากดั* - (30,993) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั* - 177,156 - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เธอร์ทีน จ ากดั** - (19,782) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั* - 42,012 - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ฟิฟทีน จ ากดั** - (2,336) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ซิกซที์น จ ากดั (9,103) 5,886 - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง เซเวน่ทีน จ ากดั* - (2,782) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนนที์น จ ากดั (17,115) (12,509) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ากดั* - (3,986) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที วนั จ ากดั** - (17,431) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทู จ ากดั (27,370) (6,699) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ทรี จ ากดั* - (4,317) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร์ จ ากดั* - (7,614) - - 
บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ากดั* - (2,764) - - 
บริษทั สิริพฒัน ์ทรี จ ากดั (5,858) (6,354) - - 
บริษทัฯและ Tokyu Corporation ควบคุมร่วมกนั     
บริษทั สิริ ทีเค วนั จ ากดั 13,771 (30,143) - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทู จ ากดั 47,935 (1,880) - - 
บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ ากดั - (65,381) - - 
บริษทั สิริ ทีเค โฟร์ จ ากดั (2,391) (3,553) - - 
บริษทัฯและบริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดัควบคุมร่วมกนั    
บริษทั บีเอฟทีแซด บางปะกง จ ากดัและบริษทัยอ่ย (2,948) - - - 
รวม (22,265) 318,558 - - 

* ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯลงทุนเพิ่มในการร่วมคา้ดงักล่าวและเปล่ียนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
** ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าว 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับท่ี
ไดรั้บจากการร่วมคา้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทัฯไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทั สิริ ทีเค ทรี จ  ากดั จนมูลค่าตามบญัชี
ตามวธีิส่วนไดเ้สียเท่ากบัศูนย ์บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เน่ืองจาก
บริษทัฯไม่ไดมี้ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อช าระภาระผกูพนัของการร่วมคา้
ดงักล่าว 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

  จดัตั้งข้ึน งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
ใน 

ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 
มิถุนายน 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
มิถุนายน 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

30 
มิถุนายน 

2564 

31 
ธนัวาคม 

2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
ถือหุ้นผา่น Sansiri (US), Inc.        

One Night, LLC บริการจองห้องพกั
ในโรงแรมผา่น
แอปพลิเคชัน่ 

สหรัฐ 
อเมริกา 

64 64 274,056 256,817 181,461 174,577 

ถือหุ้นผา่นบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั        

บริษทั ออนเนียนแชค จ ากดั  พฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ไทย 20 20 10,000 10,000 9,040 9,040 

บริษทั พร็อพฟิต จ ากดั ตวัแทนนายหนา้
อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 30 30 18,001 18,001 17,931 18,978 

ถือหุ้นผา่นบริษทั แสนสิริ ไชน่า จ  ากดั        

บริษทั ฮกัส์ อินชวัรันซ์                      
โบรกเกอร์ จ  ากดั  

นายหนา้ประกนัภยั ไทย 25 25 6,250 

 

6,250 

 

6,475 

 

5,904 

 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม     308,307 291,068 214,907 208,499 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินลงทุน         

  บริษทั ออนเนียนแชค จ ากดั       (9,040) (9,040) 

รวมค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินลงทุน      (9,040) (9,040) 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ       205,867 199,459 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 ในระหวา่งงวด บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2564 2563 2564 2563 

ถือหุน้ผา่น Sansiri (US), Inc.     
One Night, LLC (2.53) (4.23) - - 
ถือหุน้ผา่นบริษทั สิริ เวนเจอร์ส จ ากดั     
บริษทั พร็อพฟิต จ ากดั (0.56) - - - 
ถือหุน้ผา่นบริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั     
บริษทั ฮกัส์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ  ากดั (0.86) - - - 
รวม (3.95) (4.23) - - 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 2564 2563 2564 2563 

ถือหุน้ผา่น Sansiri (US) Inc.     
One Night, LLC (4.64) (19.32) - - 
ถือหุน้ผา่นบริษทั สิริเวนเจอร์ส จ ากดั     
บริษทั พร็อพฟิต จ ากดั (1.05) - - - 
ถือหุน้ผา่นบริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั     
บริษทั ฮกัส์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ  ากดั 0.57 - - - 
รวม (5.12) (19.32) - - 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิ ถุนายน 2564 และ 2563 บริษัทย่อยไม่มี                               
เงินปันผลรับท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
                                       

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 2,711.63 1,522.35 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1.84 1.80 
เพิ่มข้ึนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 67.71 - 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 0.66 - 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 759.42 748.92 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ (21.48) (21.48) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (39.64) (15.07) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564 3,480.14 2,236.52 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 1,648 ลา้นบาท และ 1,623 ลา้นบาท ตามล าดบัไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนั
เงินกูย้มืจากธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 710 ลา้นบาท และ 685 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

14. ทีด่ินรอกำรพฒันำ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
30 มิถุนายน

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
ท่ีดินรอการพฒันา 26,053.47 27,777.79 16,513.49 18,247.14 
หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ (167.30) (167.30) - - 
สุทธิ 25,886.17 27,610.49 16,513.49 18,247.14 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดินรอการพฒันาของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี
จ านวน 20,059 ลา้นบาท และ 20,892 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร            
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12,346 ลา้นบาท และ 13,168 ลา้นบาท ตามล าดบั)  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 3,545.56 2,261.14 
ซ้ือระหวา่งงวด 331.13 121.55 
จ าหน่าย (5.27) (4.94) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ (98.14) (97.60) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (168.53) (127.58) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 5.74 - 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้บนัทึกเป็นตน้ทุน 4.65 - 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 3.80 3.80 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 1.61 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 3,620.55 2,156.37 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจ านวน 1,865 ลา้นบาท และ 1,849 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจาก
ธนาคาร (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,629 ลา้นบาท และ 1,610 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

16.     สัญญำเช่ำ 

16.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564   
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 1,835.79 1,438.37 
เพ่ิมระหวา่งงวด 18.77 12.82 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (96.81) (81.03) 
ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4.65) - 
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสญัญา/ยกเลิกสญัญา (5.78) (5.37) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 5.97 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 1,753.29 1,364.79 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ขอ้มูลรายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้งักล่าว ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้จดัประเภท
เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงแสดงรายละเอียดในหมายเหตุ 13 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งมีมูลค่าสุทธิตาม
บญัชีจ านวน 40 ลา้นบาท และ 41 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 40 ลา้นบาท และ 41 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

16.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,506.02 2,438.33 1,706.89 1,798.06 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (746.54) (674.76) (344.75) (376.70) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 5.75 0.42 - - 
รวม 1,765.23 1,763.99 1,362.14 1,421.36 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (176.85) (175.73) (130.01) (130.82) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,588.38 1,588.26 1,232.13 1,290.54 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในอนาคตท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2564 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน                    
ตามสญัญาเช่า 246.66 873.51 1,394.19 2,514.36 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (69.81) (297.29) (382.03) (749.13) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย                
ทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 176.85 576.22 1,012.16 1,765.23 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน                  
ตามสญัญาเช่า 190.00 690.80 826.09 1,706.89 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (59.99) (184.99) (99.77) (344.75) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย                   
ทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 130.01 505.81 726.32 1,362.14 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 3,884.12 301.66 
ซ้ือระหวา่งงวด 23.29 16.45 
ตดัจ าหน่าย (6.29) (0.01) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (109.71) (70.31) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 237.37 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564      4,028.78 247.79 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร/ตั๋วแลกเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม /  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร   
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 850.00 2,919.00 
ตัว๋แลกเงิน   
ราคาตามมูลค่า 3,157.00 1,130.00 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (13.32) (6.80) 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ 3,143.68 1,123.20 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.60 ถึง 2.30 ต่อปี ซ่ึง
เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 2.00 ถึง 2.45 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะสั้ นจ านวน     
419 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษทัฯ) ตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 2.30 ถึง 2.55 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 2.45 ถึง 2.65 ต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารตามสัญญา
เงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 7,870 ลา้นบาท และ 6,090 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
7,830 ลา้นบาท และ 6,050 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

19. เงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 18,267.99 19,815.69 11,394.61 12,351.61 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง     
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,047.11) (5,359.91) (3,459.41) (2,751.35) 
สุทธิ 13,220.88 14,455.78 7,935.20 9,600.26 

เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ถึง MLR ลบร้อยละ 3.15 ต่อปี 
อตัรา BIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละ 1.45 ถึง BIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละ 1.60 ต่อปี และอตัรา LIBOR 
บวกร้อยละ 3.50 ต่อปีโดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอน
และช าระคืนเป็นรายไตรมาสและรายปี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัจ านวน 16,169 ลา้นบาท 
และ 17,566 ล้านบาท ตามล าดับ  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9,395 ล้านบาท และ 10,102 ล้านบาท)                         
มีหลักประกันคือการจดจ านองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั 

ทั้งน้ี สัญญาเงินกูย้มืส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน
และลดทุนเรือนหุ้น การค ้าประกนัหน้ีสิน การเปล่ียนแปลงกรรมการ และการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน
บางประการ เป็นตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 19,815.69 12,351.61 
กูเ้พิ่ม 564.43 564.43 
จ่ายคืนเงินกู ้ (2,121.67) (1,521.43) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 9.54 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564 18,267.99 11,394.61 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญากูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชย์
ในประเทศในวงเงินประมาณ 3,072 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2.00 ถึง 
MLR ลบร้อยละ 2.88 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการ
โอน และต้องจ่ายช าระคืนเงินต้นทั้ งหมดภายในปี 2569 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือท่ีดินและ           
ส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงั
ไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 69,144 ลา้นบาท และ 68,338 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 43,444 
ลา้นบาท และ 41,532 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

20. หนีสิ้นจำกสัญญำจะซ้ือจะขำยทรัพย์สินทีม่ีสิทธิซ้ือคืนและขำยคืน 

 หน้ีสินจากสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืนดงักล่าว เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากเงินท่ีรับมา
จากลูกคา้ (ผูจ้ะซ้ือ) หลายรายจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดหลายสัญญากบักลุ่มบริษทั ซ่ึงในบนัทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดดังกล่าว คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมก าหนดวนัโอน
กรรมสิทธ์ิใหม่ โดยขยายก าหนดระยะเวลาโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดออกไปอีก 3 - 5 ปีนบัจากวนัท่ีท าสัญญา 
(ก าหนดโอนใหม่) โดยกลุ่มบริษทัหรือตวัแทนของกลุ่มบริษทัจะเป็นผูจ้ดัหาผูเ้ช่าและน าส่งค่าเช่าให้ลูกคา้
ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 นอกจากน้ีสัญญาดงักล่าวยงัไดก้ าหนดเง่ือนไขว่า กลุ่มบริษทัมีสิทธิซ้ือคืนสิทธิของผูจ้ะซ้ือห้องชุดภายใน
ระหวา่งก่อนก าหนดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูจ้ะซ้ือ ตามราคาซ้ือคืนท่ีระบุไวใ้นสัญญาบวกส่วน
เพิ่มหกัดว้ยรายไดค้่าเช่าตามจริงของห้องชุดดงักล่าวท่ีผูจ้ะซ้ือไดรั้บ และเม่ือครบก าหนดในสัญญา ผูจ้ะซ้ือ 
มีสิทธิขายคืนสิทธิของลูกคา้ในห้องชุด ตามราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงค านวณจากราคาขายบวกส่วนเพิ่ม
ตลอดระยะเวลาของการขยายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดหักด้วยรายได้ค่าเช่าตามจริง                 
ท่ีลูกคา้ไดรั้บ อยา่งไรก็ตามผูจ้ะซ้ือสามารถขอรับโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดก่อนวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิ
ขายคืนได ้ 

 ซ่ึงในการด าเนินการจดัหาผูจ้ะซ้ือเพื่อท าสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาแต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์แห่งหน่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการขายทรัพย์สินและจัดหาแหล่งเงินทุน                      
โดยให้บริการเสนอขายและจดัหาผูซ้ื้อทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัรา
คงท่ีของราคาทรัพยสิ์นท่ีขายได ้

21. ตั๋วเงินจ่ำยระยะยำวค่ำทีด่ิน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
  2564 2563 2564 2563 

ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - ราคาตามมูลค่า 2,241.18 3,415.56 346.30 1,520.68 
หกั: ตน้ทุนทางการเงินรอตดัจ่าย (17.95) (52.62) (5.90) (16.95) 

ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - สุทธิ 2,223.23 3,362.94 340.40 1,503.73 
หกั: ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน – ครบก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี (2,223.23) (2,372.35) (340.40) (1,166.65) 

ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - สุทธิจากส่วนท่ี
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 990.59 - 337.08 

 ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดินเป็นตัว๋เงินท่ีกลุ่มบริษทัออกให้แก่ผูข้ายท่ีดินหลายราย โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 
ตัว๋เงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยอาวลัจากธนาคารแห่งหน่ึง 
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22. หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย /   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ อตัราส่วนลด อาย ุ ครบก าหนด 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2560 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 22 กนัยายน 2565 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ร้อยละ 3.35 ต่อปี 5 ปี 24 มกราคม 2566 4,000.00 4,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 30 พฤศจิกายน 2564 2,000.00 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2561 ร้อยละ 3.20 ต่อปี 3 ปี 23 สิงหาคม 2564 5,000.00 5,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2561 ร้อยละ 3.60 ต่อปี 3 ปี 9 เดือน 25 วนั 22 กนัยายน 2565 2,500.00 2,500.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ร้อยละ 3.80 ต่อปี 3 ปี  27 กุมภาพนัธ์ 2565 4,933.40 4,933.40 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2562 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 3 ปี  17 พฤษภาคม 2565 450.00 450.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2562 ร้อยละ 3.90 ต่อปี 3 ปี 10 เดือน  2 มิถุนายน 2566 4,000.00 4,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2562 ร้อยละ 3.25 ต่อปี 3 ปี  16 สิงหาคม 2565 250.00 250.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 5/2562 ร้อยละ 3.10 ต่อปี 2 ปี  8 พฤศจิกายน 2564 1,203.50 1,203.50 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ร้อยละ 3.75 ต่อปี 3 ปี 8 เดือน 27 ตุลาคม 2566 4,000.00 4,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 ร้อยละ 3.95 ต่อปี 3 ปี 6 เดือน 11 พฤษภาคม 2567 1,378.20 1,378.20 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2564 ร้อยละ 4.20 ต่อปี 3 ปี 8 เดือน 18 ตุลาคม 2567 3,600.00 - 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2564 ร้อยละ 2.80 ต่อปี* 2 ปี 23 วนั 24 เมษายน 2566 40.00* - 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2564 ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.55 ต่อปี 1 ปี 2 มิถุนายน 2565 300.00 - 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2564 ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.55 ต่อปี 1 ปี 5 วนั 7 มิถุนายน 2565 300.00 - 

รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า    35,955.10 31,715.10 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (59.06) (53.45) 
หกั: ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู ้   (1.96) - 

หุ้นกู ้- สุทธิ    35,894.08 31,661.65 
หกั: หุ้นกูท่ี้ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (14,178.21) (8,196.65) 

หุ้นกูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี   21,715.87 23,465.00 

 *หุ้นกูช้นิดไม่มีดอกเบ้ีย (Zero Coupon Bond) 

 ทั้ งน้ี ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและหน้าท่ี            
บางประการซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงิน
รวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายขุองหุน้กู ้ทั้งน้ี หน้ีสินใหห้มายถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่านั้น 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 
 

 

35 

23. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                           
30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 329.39 225.45 
เพิ่มระหวา่งงวด 20.23 12.56 
จ่ายระหวา่งงวด (4.89) (2.35) 
โอนกลบัระหวา่งงวด (1.28) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564 343.45 235.66 

24. ประมำณกำรหนีสิ้น 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการหน้ีสินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564    
สรุปไดด้งัน้ี 

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ยอดคงเหลือตน้งวด 7.02 139.98 147.00 7.02 109.85 116.87 
เพ่ิมระหวา่งงวด - 54.52 54.52 - 38.84 38.84 
จ่ายระหวา่งงวด - (47.79) (47.79) - (43.18) (43.18) 
โอนกลบั - (31.31) (31.31) - (21.77) (21.77) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 7.02 115.40 122.42 7.02 83.74 90.76 
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ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ยอดคงเหลือตน้งวด 287.62 0.72 1.30 289.64 262.83 0.19 1.30 264.32 
เพ่ิมระหวา่งงวด 13.72 0.93 0.50 15.15 13.72 0.33 0.50 14.55 
จ่ายระหวา่งงวด (5.12) - (0.76) (5.88) (5.12) - (0.76) (5.88) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 296.22 1.65 1.04 298.91 271.43 0.52 1.04 272.99 

25.    ทุนเรือนหุ้น 

รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามญั 

 
จ านวนหุน้ 

ราคาตาม
มูลค่า ทุนจดทะเบียน 

 (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
หุน้สามญัจดทะเบียน    
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 19,762,734 1.07 21,146,126 
ลดทุนระหวา่งงวด (750,000) 1.07 (802,500) 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 19,012,734  20,343,626 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 26/2564 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้                 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,146,125,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
20,343,625,722 บาท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 750 ลา้นหุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯ
ได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงการ                    
ลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หุ้นคงเหลือในส่วนท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯท่ีให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย คร้ังท่ี 7 (โครงการ                  
ESOP # 7) ซ่ึงครบก าหนดอายแุลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 จ  านวน 300 ลา้นหุน้ 

2. หุ้นคงเหลือในส่วนท่ีส ารองไวเ้กินกว่าจ านวนหุ้นเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) จ  านวน 450 ลา้นหุน้ 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

 
 

 

37 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร
ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยคร้ังท่ี 8 (ESOP#8) ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 26.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  จ านวนหุ้นสามญั  ราคาหุ้นถวัเฉล่ีย  วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย ์
 จ านวน ท่ีออกเน่ืองจาก  ถ่วงน ้าหนกั วนัท่ีจดทะเบียนกบั รับเป็นหลกัทรัพย ์

    วนัท่ีใชสิ้ทธิ ท่ีใชสิ้ทธิ การใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิ กระทรวงพาณิชย ์ จดทะเบียน 

 (หน่วย) (หุ้น) (บาท) (บาท)   
ESOP#8       
30 มิถุนายน 2564 13,920,000 13,920,000 1.1 1.33 5 กรกฎาคม 2564 8 กรกฎาคม 2564 

 13,920,000 13,920,000     

เงินรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จ  านวน 15.31 ลา้นบาท แสดง
เป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564 

26. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ/ก ำไรต่อหุ้น 

26.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ/ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

   จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั  
ประเภท  อตัราการใชสิ้ทธิต่อ  แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ี แสดงสิทธิท่ีมี จ านวนใบส าคญั 
ใบส าคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญั ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ ออกและจดัสรร การใชสิ้ทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2564 ในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2564 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ออกและเสนอขาย
ให้ผูล้งทุนในหุ้นกู้
ดอ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุน
คร้ังท่ี 2/2563 

1.10 บาท 1: 1 2,050,000,000 - - 2,050,000,000 

ESOP#8 1.10 บาท 1: 1 - 700,000,000 (13,920,000) 686,080,000 

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP#8 

 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 25/2563 มีมติอนุมัติ               
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 8 (ESOP#8) จ  านวน 700,000,000 หน่วย โดยวนัท่ีบริษทัฯไดใ้ห้
สิทธิแก่พนกังาน (grant date) คือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564  
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 บริษัทฯได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจ านวน 700,000,000 หน่วยให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือได ้

 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท  

 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

 ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : 1.10 บาทต่อหุน้ 

 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564  

เง่ือนไขและระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : 1) ใช้สิทธิไดใ้นแต่ละปีตามท่ีระบุในวรรคถดัไปได ้ เดือนละ
หน่ึงคร้ัง โดยใช้สิทธิคร้ังแรกในเดือนมิถุนายน 2564 และ
สามารถใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2569 

    2) ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯในแต่ละปีได้ไม่เกิน 1 ใน 5 
ส่วนของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรร 

    3) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้
สิทธิในวนัก าหนดใชสิ้ทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้
สิทธิในวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังต่อไปตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิ ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.1904 บาท 
ค านวณโดยใช้แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลองของ Black-Scholes-Merton ขอ้มูลน าเขา้
แบบจ าลอง ไดแ้ก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคา (วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564) ซ่ึงเท่ากบั 1.04 บาท ราคาใช้
สิทธิเท่ากับ 1.10 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 33.07 ความคาดหวงัอัตราการจ่ายเงินปันผล               
ร้อยละ 3.85 ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะมีการใชสิ้ทธิ 5 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.04 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการ ESOP#8 เป็นจ านวน 33.59 ลา้นบาท ซ่ึง
แสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ในส่วนของ
ผูถื้อหุน้ดว้ยจ านวนเดียวกนั 
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26.2 ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการน าก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หกัดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนและหารดว้ยจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งงวด โดยไม่รวมหุน้สามญัซ้ือคืน 

 ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการน าก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนและหารด้วยผลรวมของ
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่างงวด โดยไม่รวมหุ้นสามัญซ้ือคืน                        
กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญั
เทียบเท่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม 
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 661,833 258,160     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู ้            

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได ้ (81,526) (2,794) 

    

 ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น 580,307 255,366 14,862,887 14,287,523 0.0390 0.0179 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
     ใบส าคญัแสดงสิทธิออกและเสนอขาย

ให้ผูล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนคร้ังท่ี 2/2563 

 
 
- 

 

171,932 

   

       ESOP#8 -  14,291    
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติว่า       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 580,307  15,049,110  0.0386  
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 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 353,659 82,129     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู ้            

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได ้ (81,526) (2,794) 

    

 ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น 272,133 79,335 14,862,887 14,287,523 0.0183 0.0056 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
     ใบส าคญัแสดงสิทธิออกและเสนอขาย

ให้ผูล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนคร้ังท่ี 2/2563 

 
 
- 

  
 

171,932 

   

      ESOP#8 -  14,291    

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติว่า       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 272,133  15,049,110  0.0181  

 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,045,892 320,052     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู ้            

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได ้ (162,156) (2,794) 

    

 ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น 883,736 317,258 14,862,811 14,215,129 0.0595 0.0223 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
      ESOP#8 -  7,185    

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติว่า       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 883,736  14,869,996  0.0594  
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 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
 ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ 888,609 (165,872) 
    

 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู ้            
ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได ้ (162,156) (2,794) 

    

 ก าไร (ขาดทุน) ท่ีใชใ้นการค านวณ                  
  ก าไรต่อหุ้น 726,453 (168,666) 14,862,811 14,215,129 0.0489 (0.0119) 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
      ESOP#8 -  7,185    

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั สมมติว่า       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 726,453  14,869,996  0.0489  

ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดจากผลกระทบของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้ผูล้งทุนใน
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนคร้ังท่ี 2/2563 ในงบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิต่อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดจากผลกระทบของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP#7 ในงบการเงินส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เน่ืองจากราคาใช้สิทธิรวมกบัมูลค่ายุติธรรมต่อ
หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิสูงกวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯ 
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27. หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ีลกัษณะคล้ำยทุน 

 ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มี
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ  

 งบการเงินรวม /                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยทุน วนัท่ีออกหุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

คร้ังท่ี 1/2563 26 มิถุนายน 
2563 

ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.50 ต่อปี 
ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.01 ต่อปี 
ปีท่ี 26 - 50: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.76 ต่อปี 
ปีท่ี 51 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 9.76 ต่อปี 

3,000,000 3,000,000 

  หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูสุ้ทธิจากภาษีเงินได ้ (25,680) (25,680) 
  สุทธิ 2,974,320 2,974,320 

     
คร้ังท่ี 2/2563 20 - 21 ตลุาคม 

2563 
ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 7.50 ต่อปี 
ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.86 ต่อปี 
ปีท่ี 26 - 50: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.61 ต่อปี 
ปีท่ี 51 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.61 ต่อปี            

2,002,850 * 2,002,850 * 

  หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูสุ้ทธิจากภาษีเงินได ้ (3,427) (3,427) 
  สุทธิ 1,999,423 1,999,423 
รวม   4,973,743 4,973,743 

* แสดงดว้ยมูลค่าคงเหลือจากเงินรับจากการออกหุ้นกูห้กัมูลค่ายติุธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นกู ้

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯจ่ายดอกเบ้ียของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคล้ายทุน (สุทธิจากภาษีเงินได้) เป็นจ านวน 163.05 ล้านบาท (2563: ไม่มี) ซ่ึงแสดงภายใต้
หัวขอ้ “เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดอกเบ้ียคา้งจ่ายสะสมนบัจากวนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียคร้ังล่าสุดเป็นจ านวนเงิน 
33.40 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 34.52 ลา้นบาท) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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28. รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

กำรจ ำแนกรำยได้  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ     
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 7,249,308 10,338,209 4,630,018 7,750,042 
รายไดค้่าบริการธุรกิจ 445,808 744,401 331,736 893,853 
รายไดค้่าบริหารโรงแรม 66,690 19,157 - - 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 5,500 10,477 17,629 31,852 
รายไดค้่าบริการอ่ืน 36,934 494 3,957 111 

รวมรำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 7,804,240 11,112,738 4,983,340 8,675,858 
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 40,723 24,833 22,382 16,482 
รายไดอ่ื้น     
เงินปันผลรับ 86 - 86 - 
อ่ืนๆ 196,517 88,256 101,137 48,670 

รวมรำยได้ 8,041,566 11,225,827 5,106,945 8,741,010 

     
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 7,264,822 10,349,139 4,651,604 7,782,005 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 539,418 763,599 331,736 893,853 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 7,804,240 11,112,738 4,983,340 8,675,858 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ     
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 13,293,358 15,721,207 9,212,358 11,948,263 
รายไดค้่าบริการธุรกิจ 877,922 1,450,288 688,877 1,763,747 
รายไดค้่าบริหารโรงแรม 128,988 77,385 - - 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 51,561 18,935 76,763 53,926 
รายไดค้่าบริการอ่ืน 109,858 75,874 8,233 8,131 

รวมรำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 14,461,687 17,343,689 9,986,231 13,774,067 
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 77,088 46,290 44,180 29,991 
รายไดอ่ื้น     
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 73,514 - - 
เงินปันผลรับ 86 - 100,086 - 
อ่ืนๆ 329,238 289,230 178,244 184,187 

รวมรำยได้ 14,868,099 17,752,723 10,308,741 13,988,245 
     

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 13,367,890 15,760,576 9,297,354 12,010,320 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,093,797 1,583,113 688,877 1,763,747 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 14,461,687 17,343,689 9,986,231 13,774,067 

29. รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนและต้นทุนบริกำรอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 3256  
รายไดค้่าบริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 10.02 0.45 3.96 0.11 
รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 26.91 0.04 - - 
รวม 36.93 0.49 3.96 0.11 
ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 16.92 16.45 6.96 6.82 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 38.51 43.70 - - 
รวม 55.43 60.15 6.96 6.82 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 3256  
รายไดค้่าบริการอ่ืน     
รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 22.97 20.43 8.23 8.13 
รายไดจ้ากกิจการโรงเรียน 86.89 55.44 - - 

รวม 109.86 75.87 8.23 8.13 

ตน้ทุนบริการอ่ืน     
ตน้ทุนบริการกิจการโรงแรม 35.07 39.65 13.94 15.18 
ตน้ทุนบริการกิจการโรงเรียน 87.29 97.69 - - 
รวม 122.36 137.34 13.94 15.18 

30. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย            
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 (รายได)้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563  2564  2563 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 252,342 128,146 125,445 63,812 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 20,645 173,109 (6,848) (21,518) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 272,987 301,255 118,597 42,294 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563  2564  2563 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 416,330 161,261 231,281 63,812 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 7,443 179,610 (9,723) (83,863) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 423,773 340,871 221,558 (20,051) 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                                                 

จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (490) - - - 

 (490) - - - 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร                                                 

จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 9,384 - - - 

 9,384 - - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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31. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผล                 
ประกาศจ่าย 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผล 
ต่อหุน้ 
(บาท) วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจากก าไร ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 594.38 0.04 20 พฤษภาคม 2564 
   ของปี 2563  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564(1)    
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 848.38 0.06 12 พฤษภาคม 2563 

 จากก าไรของปี 2562  เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563(2)    
(1)  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 ให้แก่ ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 

0.04 บาทโดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 และเน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 
มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ บริษทัฯจึงจ่ายเงินปันผลจาก                  
ผลการด าเนินงานของปี 2563 เพียงงวดเดียว ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท จากจ านวนหุน้ 14,859.44 ลา้นหุน้ 

(2)  เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดสุดทา้ยจากผลการด าเนินงานในปี 2562 

ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีเป็นไปตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
ไดมี้มติให้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีก าหนดไวใ้นวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ออกไปอนัเน่ืองจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 และเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนประชุมดงักล่าว โดยอาศยัมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีใหอ้ านาจคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีมีมติรับทราบการจ่ายปันผลดงักล่าวแลว้  

 ทั้งน้ีบริษทัฯมีการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2562 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท และเน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้
เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 บริษทัฯจึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท จากจ านวนหุ้น 14,139.70 ลา้นหุ้น (หักหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 
720.00 ลา้นหุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล) 

32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

32.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาโครงการ สัญญาจา้งตกแต่ง สัญญาจา้ง
บริการให้ค  าปรึกษาและสัญญาจา้งพฒันาและติดตั้งระบบเป็นจ านวนเงินประมาณ 10,593 ลา้นบาท 
และ 11,602 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6,459 ล้านบาท และ 6,562 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 

ข) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 4,793 ล้านบาท และ 
7,673 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3,751 ลา้นบาท และ 6,767 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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32.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

ก) กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญา 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือมี
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่าและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ มีดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม    
2563 

30 มิถุนายน
2564 

31 ธนัวาคม    
2563 

จ่ายช าระ:     
ภายใน 1 ปี 3 4 2 3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2 3 2 3 
รวม 5 7 4 6 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวกับค่าโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ของโครงการเป็นจ านวนประมาณ 135 ล้านบาท และ 115 ล้านบาท ตามล าดับ                      
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 97 ลา้นบาท และ 87 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวม
จ านวนประมาณ 103 ไร่ และ 95 ไร่ ตามล าดบั ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีถือภาระจ ายอมดงักล่าวไดร้วมเป็น
ตน้ทุนโครงการแลว้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 32 ไร่ และ 32 ไร่ ตามล าดบั) 

32.3 ภำระผูกพนัจำกสัญญำเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการท าสัญญาเงินลงทุนในบริษทัต่างประเทศท่ียงัไม่
ช าระภายใตส้ัญญาจ านวน 1.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 4.6 ลา้นยูโร (31 ธันวาคม 2563: 2.2 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ)  

32.4 เลตเตอร์ออฟเครดิต 

          ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็น
จ านวนประมาณ 395 ลา้นบาท และ 132 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 395 ลา้นบาท และ 
132 ล้านบาท ตามล าดับ) เพื่อใช้ในการจ่ายช าระค่าก่อสร้างกับผู ้รับเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์
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32.5 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของ      
กลุ่มบริษทัคงเหลืออยู่จ  านวน 5,904 ลา้นบาท และ 5,656 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
5,419 ล้านบาท และ 5,165 ล้านบาท ตามล าดับ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยหนังสือค ้ าประกันการจัดท าและการบ ารุง รักษา
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงท่ีดิน ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และอ่ืน ๆ 

32.6 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันท่ี  30 มิ ถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ก ลุ่มบริษัทมีคดีความหลายคดีท่ี เ ก่ียวเน่ืองกับ                
การถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและคดีละเมิด ซ่ึงถูกเรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1,316 ล้านบาท และ 1,241 ล้านบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 211 ล้านบาท และ     
154 ล้านบาท ตามล าดบั) ค่าเสียหายดงักล่าวไม่รวมค่าเสียหายตามกรณีในขอ้ ก) ซ่ึงบริษทัฯได้บนัทึก
ประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัการฟ้องร้องในระหวา่งงวดแลว้ คดีส่วนหน่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) ในปี 2560 บริษทัฯถูกฟ้องร้องจากเจา้ของท่ีดินขา้งเคียงโครงการ (โจทก์) ในขอ้หาความผิดละเมิด
เรียกค่าเสียหาย กรณีท่อเมนระบายน ้ าเสียในโครงการเศรษฐสิริ ประชาช่ืน แตก เป็นเหตุให้น ้ าเสีย
จากหมู่บา้นดงักล่าวไหลเขา้ไปในท่ีดินขา้งเคียง ท าใหไ้ดรั้บความเสียหายทั้งทรัพยสิ์นและธุรกิจอ่ืนๆ 
โดยขอใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหายเป็นจ านวนเงินประมาณ 126 ลา้นบาท เน่ืองจากคดีน้ีเป็นคดีละเมิด
เรียกค่าเสียหาย โจทก์จึงมีภาระหน้าท่ีการพิสูจน์ว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากบริษทัฯจริง รวมถึง
พิสูจน์มูลค่าความเสียหายว่ามีมูลค่าเกิดข้ึนจริงตามท่ีฟ้องหรือไม่ ถ้าโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้         
มีโอกาสท่ีศาลอาจมีค าสั่งยกฟ้องหรือก าหนดค่าเสียหายท่ีท่ีผูฟ้้องพิสูจน์ไดเ้ท่านั้น 

 โดยเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 ไดมี้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ให้บริษทัฯช าระค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 
4,447,700 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของค่าเสียหายดังกล่าวนับแต่ว ันท่ีท าละเมิด                        
(25 กนัยายน 2559) ไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน และใหบ้ริษทัฯซ่อมแซมระบบระบายน ้าของโครงการ
เศรษฐสิริ ประชาช่ืนและถนนภาระจ ายอม ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์               
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้บนัทึกประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับการฟ้องร้องดังกล่าวเป็น
จ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาทในงบการเงินแลว้ 
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ข) ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องให้เพิกถอนนิติกรรมการซ้ือขายท่ีดินและจดทะเบียนโอน
ท่ีดินคืนแก่โจทก์ เน่ืองจากผูจ้ดัการมรดกขายท่ีดินให้แก่บริษทัย่อยโดยไม่มีอ านาจ หากนิติกรรม
ดงักล่าวมิอาจเพิกถอนและโอนกรรมสิทธ์ิของท่ีดินคืนได ้โจทก์ขอให้บริษทัย่อยร่วมกบัจ าเลยใน  
คดีน้ีชดใชค้วามเสียหายเป็นเงินให้แก่โจทก์เป็นจ านวนเงิน 959 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี จากขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ประกอบกบัเคยมีแนวค าวินิจฉัยของศาลฎีกาใน
ขอ้เทจ็จริงท านองเดียวกนัน้ี ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นโดยสุจริตวา่ บริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงท่ีจะตอ้ง
ถูกเพิกถอนนิติกรรมการรับโอนท่ีดิน และไม่มีภาระท่ีจะตอ้งช าระเงินค่าเสียหายใหแ้ก่โจทก ์

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ท่ีดินพิพาทดงักล่าวมีมูลค่าท่ีดินรวมตน้ทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) 
เป็นจ านวนเงิน 2,165 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานคดี  

 นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2561 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั (การร่วมคา้) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันา
โครงการเดอะไลน์ สาทร (โครงการฯ) ไดถู้กฟ้องร้องจากนิติบุคคลอาคารชุดขา้งเคียงขอใหเ้พิกถอนรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และขอให้การร่วมคา้ดงักล่าวด าเนินการจดัรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสียบริเวณรอบโครงการฯ โดยใช้หน่วยงานหรือองค์กรอิสระท่ีมีความ
เช่ียวชาญตามท่ีศาลเห็นสมควร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองชั้นตน้มีค าสั่งเก่ียวกบัวิธีการ
ชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดีปกครองให้หยุดการด าเนินการก่อสร้างโครงการฯเป็นการชัว่คราว เม่ือวนัท่ี    
11 ตุลาคม 2562 การร่วมคา้ไดย้ืน่อุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นตน้ไปยงัศาลปกครองสูงสุด พร้อมเสนอ
ค าร้องขอใหศ้าลปกครองสูงสุดมีค าสั่งระงบัค าสั่งดงักล่าวของศาลปกครองชั้นตน้ และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งกลบัค าสั่งของศาลปกครองชั้นตน้เป็นให้ยกค าขอเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราว
ก่อนพิพากษาของผูฟ้้องคดี เป็นผลให้ค  าสั่งคุ ้มครองชั่วคราวเป็นอันส้ินผลลง และบริษัทฯสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร ต่อไปได ้ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัคดีปกครองท่ีพิพาทเก่ียวกบั
การขอให้เพิกถอนความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และใบแจง้รับให้ก่อสร้าง
อาคาร ดดัแปลง ร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ตรี เลขท่ี 58/2561 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 ระหวา่งบริษทัฯ 
และหน่วยราชการกบัผูฟ้้องคดียงัคงยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลางต่อไป 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โครงการดงักล่าวมีตน้ทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) เป็นจ านวนเงิน 1,761 ลา้น
บาท โดยแบ่งเป็นตน้ทุนค่าท่ีดิน 793 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างรวมดอกเบ้ียคิดเป็นจ านวน 968 ลา้น
บาท ทั้งน้ีจากในค าฟ้อง ค าร้อง ค าสั่ง รวมถึงขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายต่างๆท่ีการร่วมคา้ได้ยกมาเป็น           
ข้อต่อสู้คดี ฝ่ายบริหารของการร่วมค้าเห็นว่าศาลปกครองจะไม่มีค  าพิพากษาหรือสั่งให้เพิกถอน                     
ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) และใบรับแจ้งให้ก่อสร้างอาคาร 
ดดัแปลง ร้ือถอนอาคารท่ีออกให้แก่บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั และยกเลิกการก่อสร้าง
โครงการเดอะไลน์ สาทร ตามท่ีโจทกร้์องขอ  
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 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้อยูร่ะหวา่งการต่อสู้คดี ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่ไดรั้บความเสียหาย
จากคดี นอกเหนือจากประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัการฟ้องร้องท่ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงินแลว้ 
(หมายเหตุ 24) 

33. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                     
30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

     

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

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        
- โครงการบา้น 4,380       
- โครงการคอนโดมิเนียม 2,869       
รวม 7,249       
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 6       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 41       
รายไดร้วมจากลูกคา้ภายนอก 7,296 446 67 37 7,846 - 7,846 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 21 194 - 9 224 (224) - 
รายไดท้างการเงิน 137 12 - 2 151 (101) 50 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (370) (6) (2) (7) (385) 99 (286) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (101) (5) (19) (1) (126) - (126) 
        
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 1,665 346 (139) (15) 1,857 (226) 1,631 
รายไดอ่ื้น       197 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      (31) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (4) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (878) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       915 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (273) 

ก าไรส าหรับงวด       642 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

     

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

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        
- โครงการบา้น 6,276       
- โครงการคอนโดมิเนียม 4,062       
รวม 10,338       
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 11       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 25       
รายไดร้วมจากลูกคา้ภายนอก 10,374 744 19 1 11,138 - 11,138 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 39 486 - 11 536 (536) - 
รายไดท้างการเงิน 151 5 - 1 157 (77) 80 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (363) (2) (3) (5) (373) 70 (303) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (97) (5) (33) (1) (136) - (136) 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ        
   มูลค่าตน้ทุนการพฒันา        
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 175 - - - 175 7 182 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ        
   มูลค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3 - - - 3 - 3 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า        
   เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (144) - - - (144) 77 (67) 
        
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 878 690 (134) (53) 1,381 (213) 1,168 
รายไดอ่ื้น       88 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      163 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (4) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (919) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       496 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (301) 

ก าไรส าหรับงวด       195 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

     

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

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        
- โครงการบา้น 8,765       
- โครงการคอนโดมิเนียม 4,528       
รวม 13,293       
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 52       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 77       
รายไดร้วมจากลูกคา้ภายนอก 13,422 878 129 110 14,539 - 14,539 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 41 420 - 11 472 (472) - 
รายไดท้างการเงิน 266 22 - 3 291 (204) 87 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (764) (11) (4) (14) (793) 201 (592) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (205) (10) (37) (1) (253) - (253) 
        
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 2,662 699 (218) (13) 3,130 (475) 2,655 
รายไดอ่ื้น        329 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      (22) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (5) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (1,532) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,425 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (424) 

ก าไรส าหรับงวด       1,001 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
  ธุรกิจบริหารอาคาร

บริหารงานโครงการ 
     

 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย ธุรกิจบริหาร   ตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        
- โครงการบา้น 9,449       
- โครงการคอนโดมิเนียม 6,272       
รวม 15,721       
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 19       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 46       
รายไดร้วมจากลูกคา้ภายนอก 15,786 1,450 77 76 17,389 - 17,389 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 72 933 - 21 1,026 (1,026) - 
รายไดท้างการเงิน 316 12 - 3 331 (155) 176 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (623) (4) (7) (10) (644) 139 (505) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (185) (10) (65) (2) (262) - (262) 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ        
   มูลค่าตน้ทุนการพฒันา        
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 231 - - - 231 7 238 
โอนกลบัขาดทุนจากการลดลงของ        
   มูลค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1 - - - 1 - 1 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า        
   เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (144) - - - (144) 77 (67) 
        
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 1,283 1,258 (271) (49) 2,221 (713) 1,508 
รายไดอ่ื้น       363 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      319 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (19) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (1,698) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       539 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (341) 
ก าไรส าหรับงวด       198 

34.  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

34.1   มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน         
งบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่า 

ตามบญัชี 
มูลค่า 
ยติุธรรม 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

มูลค่า
ยติุธรรม 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั 35,894 36,114 31,662 31,811 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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34.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม และ
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
    ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
เงินลงทุนในตราสารทุน - 66 1,202 1,268 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

    

ตราสารอนุพนัธ ์     
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2 - 2 
     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
    ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
เงินลงทุนในตราสารทุน - - 144 144 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

    

ตราสารอนุพนัธ ์     
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2 - 2 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวธีิการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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35.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

35.1 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายและจดัสรรแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในบริษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 
403,379,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 1,653,853,900 บาท คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14.08 ของทุนช าระแลว้ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อขยายธุรกิจการลงทุนของ
บริษัทฯ โดยการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านการเงินและหลักทรัพย์ ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ท่ีจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี              
ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดย
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมทั้งจะท าการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) หากไดรั้บการจดัสรรเพิ่มเติม  

35.2 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกู้
ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัคร้ังท่ี 4/2564 จ านวน 6,000 ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2568            
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.80 - 3.90 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวจะออกและเสนอขายในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 

36. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 
2564 


