(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริ ษั ท แสนสิ ริ จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) เป็ นบริ ษั ท มหาชนซึ่ งจั ด ตั้ งและมี ภู มิ ล าเนาใน
ประเทศไทย บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยู่
บริ ษัท ฯตามที่ จ ดทะเบี ย นคื อ เลขที่ 59 ซอยริ มคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ้น และ
งบกระแสเงินสดให้อยูใ่ นรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้ขอ้ มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุด
ข้อมู ล ทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นข้อมูลทางการเงิ นฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลนี้ ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั แสนสิ ริ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และได้จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างงวด ยกเว้นที่ได้
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
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1.4 นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
2.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

2.1 ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่าง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั้น โดยรายการธุรกิจที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
2565
2564
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
รายได้ค่านายหน้า
รายได้จากการขายที่ดิน
เงินปันผลรับ
รายได้ทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายบริ หารโครงการ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าที่ปรึ กษาและค่าใช้จ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้า
รายได้ค่าบริ หารธุรกิจและค่าบริ หารโครงการ
รายได้ค่านายหน้า
รายได้จากการขายที่ดิน
รายได้ทางการเงิน

-

-

30,310
8,103
16,718
300,000
103,653
25,259
11,404
6,397

13,917
19,531
100,000
86,875
21,957
10,425
7,746

41,219
10,355
523,150
45,828

155,617
11,748
35,908

69,456
21,343
1,743,832
45,828

299,771
26,951
35,908

ทั้งนี้ ลักษณะรายการ นโยบายราคาและสัญญาที่เกี่ยวข้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสาระสาคัญจากนโยบาย
ราคาที่ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่า งงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริ ษ ทั มี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
29,419
23,627
625
684
1,745
31,789
24,311

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (หมายเหตุ 20)
รวม

2.3 ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ที่ มี ส าระส าคัญ ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 และ
31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
ลูกหนีก้ ำรค้ำและรำยได้ ที่ยังไม่ เรียกชำระ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
998,415
บริ ษทั ร่ วม
248
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
998,663
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(36,552)
สุ ทธิ
962,111
เงินให้ ก้ยู ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
3,835,691
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
5,000
รวม
3,840,691
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(216,000)
หัก: ขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยที่เกินมูลค่าเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า (หมายเหตุ 8)
(300,596)
สุ ทธิ
3,324,095
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
2,599,595
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี
724,500
รวม
3,324,095
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนตำมสัญญำ Credit Linked
บริ ษทั ร่ วม
67,000
รวม
67,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

1,239,729
243
24
1,239,996
(49,287)
1,190,709

52,413
998,378
248
1,051,039
(36,552)
1,014,487

29,821
1,239,377
243
24
1,269,465
(49,287)
1,220,178

3,664,552
5,000
3,669,552
(216,500)

12,251,311
3,835,691
16,087,002
(371,387)

11,649,966
3,664,552
15,314,518
(371,886)

(330,186)
3,122,866
2,845,666
277,200
3,122,866

15,715,615
2,900,191
12,815,424
15,715,615

14,942,632
3,175,852
11,766,780
14,942,632

67,000
67,000

67,000
67,000

67,000
67,000
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งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวม
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย
รวม
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ำ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

-

-

1,109,660
1,109,660

1,463,896
1,463,896

-

-

8,014
8,014

8,344
8,344

480,982
480,982

424,940
424,940

97
480,982
481,079

97
424,940
425,037

2.4 ในระหว่างงวด เงินให้กูย้ มื และเงินกูย้ มื กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2565
เงินให้ ก้ยู ืม
การร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หัก: ขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยที่เกินมูลค่าเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
สุทธิ

งบการเงินรวม
ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2565

3,664.55
5.00
3,669.55
(216.50)

503.44
503.44
-

(332.30)
(332.30)
0.50

3,835.69
5.00
3,840.69
(216.00)

(330.19)
3,122.86

(28.88)
474.56

58.47
(273.33)

(300.60)
3,324.09
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2565
เงินให้ ก้ยู ืม
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ
เงินกู้ยืม
บริ ษทั ย่อย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2565

11,649.97
3,664.55
15,314.52
(371.89)
14,942.63

1,722.20
503.44
2,225.64
2,225.64

(1,120.86)
(332.30)
(1,453.16)
0.50
(1,452.66)

12,251.31
3,835.69
16,807.00
(371.39)
15,715.61

1,463.90
1,463.90

24.10
24.10

(378.34)
(378.34)

1,109.66
1,109.66
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กูย้ มื และเงินกูย้ ืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูท้ ี่
ไม่มีหลักประกันครบกาหนดชาระเมื่อทวงถามและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 ถึง 5.50 ต่อปี
3.

ลูกหนีก้ ำรค้ำและรำยได้ ที่ยังไม่เรียกชำระ
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564
ลูกหนีก้ ำรค้ำและรำยได้ ที่ยังไม่ เรียกชำระ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี้การค้า
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ - ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ (หมายเหตุ 2.3)
ลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2565
2564

0.04

0.04

-

43.38
955.24
998.66
(36.55)

103.74
1,075.24
60.98
1,240.00
(49.29)

81.03
10.10
2.85
957.06
1,051.04
(36.55)

126.92
3.52
2.81
1,075.24
60.98
1,269.47
(49.29)

962.11

1,190.71

1,014.49

1,220.18

53.44

49.51

-

-

221.55
13.29
11.31
93.28
392.87
(135.24)
257.63
1,219.74

141.33
4.81
13.25
98.85
307.75
(113.13)
194.62
1,385.33

51.51
5.93
8.06
45.00
110.50
(83.51)
26.99
1,041.48

-

14.24
1.95
9.23
48.99
74.41
(62.01)
12.40
1,232.58
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4.

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้ น
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ย่อย (ผูร้ ับซื้ อฝาก) ได้ทาสัญญาขายฝากที่ดินกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่ง (ผูข้ ายฝาก) ซึ่งมีกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน โดยมีมูลค่าตามสัญญาคิดเป็ นจานวนเงิน 200 ล้านบาท ครบ
กาหนดชาระคืน (ไถ่คืน) ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 และมีมูลค่าการจ่ายชาระเมื่อครบกาหนด (สิ นไถ่)
เป็ นจานวนเงิน 220 ล้านบาท ซึ่งในวันทาสัญญา บริ ษทั ย่อยได้รับค่าตอบแทนบางส่ วนแล้วเป็ นจานวนเงิน
5 ล้า นบาท หากสิ้ นสุ ดสั ญญาขายฝากที่ ดินแล้วผูข้ ายฝากไม่ ช าระคื น (ไถ่ คื น) ที่ ดินดัง กล่ า วจะตกเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ย่อยทันที
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จานวนเงินที่บริ ษทั ย่อยจ่ายให้บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาขายฝากที่ ดิน
แสดงเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

5.

ต้ นทุนกำรพัฒนำอสั งหำริมทรัพย์ เพื่อขำย

5.1 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสาหรับ งวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
739.52
448.30
โอนกลับเนื่องจากการขายในระหว่างงวด
(18.70)
(4.82)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
716.00
448.30
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
5.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ที่ดินรวมทั้งสิ่ งปลูกสร้างของโครงการของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมี
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี 34,345 ล้านบาท และ 34,163 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 21,381 ล้านบาท
และ 21,715 ล้านบาท ตามลาดับ) ได้ถูกนาไปจดจานองเป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารและภาระ
ผูกพันตามสัญญาอื่น
6.

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
การลงทุนเพิ่มในระหว่างงวด
(1) เมื่ อวันที่ 23 กุ ม ภาพันธ์ 2565 บริ ษ ทั ฯได้ล งทุ นในกองทุ นส่ วนบุค คล (Private Fund) ซึ่ งมี บริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน เป็ นจานวนเงิน 350 ล้านบาท โดยมี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนร้อยละ 95 และส่ วนที่เหลือให้ลงทุนในตราสารหนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(2) ในระหว่า งงวดปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯได้ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ในโทเคนดิ จิ ท ัล เพื่ อ การลงทุ น สิ ริ ฮับ A และ
สิ ริ ฮับ B เป็ นจ านวน 22,500,000 โทเคนและ 1,840,000 โทเคนตามล าดับ รวมเป็ นมู ล ค่ า ทั้ง สิ้ น
228.6 ล้า นบาทและ 18.4 ล้า นบาท ตามล าดับ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ รั บ ผลตอบแทนจาก
การถือหรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั
กลุ่ ม บริ ษัท เลื อ กวัด มู ล ค่ า ตราสารทุ น ของบริ ษัท ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษัท จดทะเบี ย นด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า น
ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น เนื่ อ งจากกลุ่ ม บริ ษัท พิ จ ารณาว่ า เป็ นการลงทุ น ในเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละตั้ง ใจ
ถือตราสารทุนนี้เพื่อประโยชน์ในระยะยาว
7.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริ ษทั ฯมีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย ดังนี้

บริ ษทั พลัส พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั แสนสิ ริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จากัด
บริ ษทั แสนสิ ริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จากัด
รวม

2565
300
300

(หน่วย: ล้านบาท)
2564
50
50
100

ในระหว่างงวดปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
การขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
เมื่ อ วัน ที่ 28 มกราคม 2565 Sansiri Global Investment Pte. Ltd. (บริ ษ ัท ย่อ ย) ได้ท าสั ญ ญาขายหุ้น สามัญ
ทั้ง หมดในบริ ษ ทั Sansiri International Pte. Ltd. (บริ ษ ทั ย่อยทางอ้อม) ให้กับบุคคลที่ ไ ม่เกี่ ย วข้องกันกับ
กลุ่มบริ ษทั โดยมีราคาขายตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน 0.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ผลจากการขายหุ้นดังกล่าว
ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมในบริ ษทั Sansiri International Pte. Ltd. (บริ ษทั ย่อยทางอ้อม)
กลุ่มบริ ษทั จึ งไม่รวมสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ดังกล่าวในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั และรับรู ้ส่วนต่าง
ระหว่า งมู ล ค่ า จากการขายและสิ นทรั พ ย์สุ ทธิ ข องบริ ษ ทั ย่อยทางอ้อมดังกล่า วเป็ นขาดทุ น จากการขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงิน 8 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องบริ ษัท Sansiri International Pte. Ltd. ณ วัน ที่ ข ายเงิ น ลงทุ น มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
เงินรับจากการขาย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
8.

8,860
8,639
17,499
3,886
2,213
6,099
(607)
12,007
4,381
(7,626)

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565
ลงทุนเพิ่ม
ส่วนแบ่งกาไรจากการร่ วมค้า
กาไรที่ยงั ไม่รับรู ้จากรายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับการร่ วมค้า
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

งบการเงินรวม
(131,099)
105,000
19,615
(278,128)
(284,612)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
513,632
105,000
618,632
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
จัดประเภทเป็ น :
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ยอดคงเหลือของผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยที่เกินมูลค่าเงินลงทุน
ในการร่ วมค้าที่รับรู ้ผา่ นเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 2.3)
สารองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสี ยของเงินลงทุนในการร่ วมค้า

477,979

618,632

(300,596)
(461,995)
(284,612)

618,632

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริ ษทั ฯไม่มีรายได้เงินปันผลที่ได้รับจาก
การร่ วมค้า
การเพิ่มทุนของการร่ วมค้า
เมื่ อ วัน ที่ 8 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ถื อ หุ้ น ของบริ ษัท สิ ริ ที เ ค ทรี จ ากั ด มี ม ติ อ นุ มั ติ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 150 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 1,500,000 หุ้น มูล ค่าหุ้นละ 100 บาท และเรี ย กช าระค่ า หุ ้นเพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า ว
เต็มจานวน บริ ษทั ฯได้จ่ายค่าหุ ้นเพิ่มทุนของการร่ วมค้าดังกล่าวแล้วตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม เป็ นจานวน
รวมทั้ง สิ้ น 105 ล้า นบาท การร่ วมค้า ดัง กล่ า วได้จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ นกับ กระทรวงพาณิ ช ย์แล้ว เมื่ อ วัน ที่
17 กุมภาพันธ์ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หุ ้นที่บริ ษทั ฯ ถืออยู่ท้ งั หมดในบริ ษทั บีเอฟทีแซด บางปะกง จากัด ได้ถูกนาไป
จดจานากับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากธนาคารของการร่ วมค้าดังกล่าว
9.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่ง
บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565
ลงทุนเพิ่ม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริ ษทั ร่ วม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2,031,144
6,250
(5,929)
(7,426)
(63)
2,023,976
9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้เงินปั นผลที่ได้รับ
จากบริ ษทั ร่ วม
การลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ร่ วม
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จากัด (บริ ษทั ร่ วม) ได้เรี ยกชาระค่าหุน้ ที่ยงั ชาระ
ไม่ เ ต็ ม มู ล ค่ า เพิ่ ม เติ ม หุ้ น ละ 25 บาท จ านวน 250,000 หุ้ น รวมเป็ นจ านวนเงิ น 6.25 ล้า นบาท ทั้ง นี้
บริ ษทั แสนสิ ริ ไชน่า จากัด (บริ ษทั ย่อย) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้ชาระเงินค่าหุ ้นเพิ่มเติมแล้ว
ทั้งจานวน ในวันที่ 8 มีนาคม 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบันทึกโดยวิธี
ราคาทุน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญในระหว่างงวด
10. อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565
ซื้อสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
โอนมาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
จาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

งบการเงินรวม
3,930.83
3.10
0.99
891.36
(2.41)
(16.65)
4,807.22

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2,122.77
0.28
(2.41)
(4.55)
2,116.09

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้นาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี จานวนประมาณ 3,311 ล้านบาท และ 2,346 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 839 ล้านบาท
และ 839 ล้านบาท ตามลาดับ) ไปจดจานองเพื่อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์
11. ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ที่ดินรอการพัฒนาของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
22,956 ล้านบาท และ 23,861 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 16,647 ล้านบาท และ 16,634 ล้านบาท
ตามลาดับ) ได้ถูกนาไปจดจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากธนาคาร
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565
ซื้อระหว่างงวด
จาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

งบการเงินรวม
3,469.98
75.47
(2.76)
(90.10)
(6.90)
(0.13)
3,445.56

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2,061.05
18.72
(0.72)
(60.65)
2,018.40

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ที่ดินรวมทั้งสิ่ งปลูกสร้างของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชีจานวน 1,775 ล้านบาทและ 1,808 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 1,545 ล้านบาท และ 1,576
ล้านบาท ตามลาดับ) ได้ถูกนาไปจดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากธนาคาร
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
3,994.01
208.00
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565
ซื้อระหว่างงวด
37.49
1.02
ตัดจาหน่าย
(4.71)
(4.71)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
(56.79)
(30.68)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(13.99)
3,956.01
173.63
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกธนำคำร/ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.63 ถึง 2.50 ต่อปี ซึ่งเป็ น
เงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 1.63 ถึง 3.25 ต่อปี ) ตัว๋ แลกเงิ นมี อตั ราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 1.75 ถึง 2.10 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 1.85 ถึง 2.25 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารตามสัญญา
เงินกูท้ ี่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจานวน 4,752 ล้านบาท และ 2,840 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 4,712
ล้านบาท และ 2,800 ล้านบาท ตามลาดับ)
15. เงินกู้ยืมระยะยำว
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด
ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565
กูเ้ พิ่ม
จ่ายคืนเงินกู้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

งบการเงินรวม
18,156.10
3,726.34
(2,622.63)
(2.61)
19,257.20

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
10,697.84
3,040.34
(2,287.61)
11,450.57

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศในวงเงินประมาณ 1,256 ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 2.00 ถึง
MLR ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริ มทรั พ ย์ที่ มี
การโอนและต้องจ่ ายชาระคืนเงิ นต้นทั้งหมดภายในปี 2570 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้างของโครงการ
เงินกูย้ ืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ถึง MLR ลบร้อยละ 3.15 ต่อปี
อัตรา BIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละ 1.45 ถึง BIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละ 1.60 ต่อปี และอัตรา BoE บวก
ร้อยละ 2.85 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการโอนและ
ชาระคืนเป็ นรายไตรมาสและรายปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้จานวน 62,349 ล้านบาท และ 65,831 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 40,154 ล้านบาท และ
41,279 ล้านบาท ตามลาดับ)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ ืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั จานวน 19,171 ล้านบาท
และ 18,070 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 11,441 ล้านบาท และ 10,612 ล้านบาท) มีหลักประกันคือ
ที่ดินรวมทั้งสิ่ งปลูกสร้างของโครงการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของ
กลุ่มบริ ษทั
ทั้งนี้ สัญญาเงินกูย้ มื ส่ วนใหญ่ได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน
และลดทุนเรื อนหุ้น การค้ าประกันหนี้ สิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการดารงอัตราส่ วนทางการเงิน
บางประการ เป็ นต้น
16. หุ้นกู้ชนิดไม่ มหี ลักประกัน
การเปลี่ยนแปลงของบัญชี หุ้นกูช้ นิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผูถ้ ือและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
35,664.07
7,100.00
(45.15)
(4,933.40)
(2.00)
0.26
11.71
37,795.49

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565
ออกหุน้ กูเ้ พิ่ม
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
จ่ายชาระหุน้ กูค้ รบกาหนด
ไถ่ถอนหุน้ กู้
ส่วนลดมูลค่าหุน้ กูต้ ดั จาหน่าย
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูต้ ดั จาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

รายละเอียดของหุน้ กูช้ นิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผูถ้ ือและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่งบริ ษทั ฯออกในระหว่างงวดมีดงั นี้

หุ้นกู้
หุ้นกูด้ ิจิทลั ครั้งที่ 1/2565
หุ้นกูค้ รั้งที่ 1/2565
หุ้นกูค้ รั้งที่ 2/2565
รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า

อัตราดอกเบี้ย /
อัตราส่วนลด
ร้อยละ 3.10 ต่อปี
ร้อยละ 3.20 ต่อปี
ร้อยละ 3.75 ต่อปี

อายุ
2 ปี 6 เดือน
3 ปี
4 ปี

ครบกาหนด
20 กรกฎาคม 2567
18 กุมภาพันธ์ 2568
11 มีนาคม 2569

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2565
2,000.00
100.00
5,000.00
7,100.00
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ทั้ง นี้ ภายใต้ข ้อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องผู อ้ อกหุ ้ น กู้ บริ ษ ัท ฯต้อ งปฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนดและหน้าที่
บางประการซึ่งรวมถึงการดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงิน
รวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายุของหุน้ กู้ ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกูย้ มื ที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น
17. ประมำณกำรหนีส้ ิน
รายการเปลี่ ย นแปลงของบัญชี ป ระมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2565
สรุ ปได้ดงั นี้
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มระหว่างงวด
จ่ายระหว่างงวด
โอนกลับ
ยอดคงเหลือสิ้นงวด

ประมาณการ
หนี้สินเกี่ยวกับ
การฟ้องร้อง
6.20
(6.20)
-

งบการเงินรวม
ประมาณการ
หนี้สินเกี่ยวกับ
การรับประกัน
บ้านและ
อาคารชุด
109.45
28.61
(29.53)
(3.91)
104.62

รวม
115.65
28.61
(35.73)
(3.91)
104.62

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการ
หนี้สินเกี่ยวกับ
ประมาณการ การรับประกัน
หนี้สินเกี่ยวกับ
บ้านและ
การฟ้องร้อง
อาคารชุด
รวม
6.20
85.80
92.00
24.81
24.81
(6.20)
(26.85)
(33.05)
83.76
83.76

ประมาณการหนี้สินระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มระหว่างงวด
จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือสิ้ นงวด

เงินสมทบ
กองทุน
นิติบุคคล
หมู่บา้ น
305.02
7.53
(13.53)
299.02

งบการเงินรวม
ประมาณการ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
รับประกัน
ในการบารุ ง
ซ่อมแซม
รักษาโรงแรม โครงการเช่า
3.68
4.48
1.87
0.27
(0.61)
4.94
4.75

รวม
313.18
9.67
(14.14)
308.71

เงินสมทบ
กองทุน
นิติบุคคล
หมู่บา้ น
280.23
7.53
(13.53)
274.23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
รับประกัน
ในการบารุ ง
ซ่อมแซม
รักษาโรงแรม โครงการเช่า
1.01
4.48
0.24
0.27
1.25
4.75

รวม
285.72
8.04
(13.53)
280.23
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18. ทุนเรื อนหุ้น
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯได้รับชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยครั้งที่ 8
(ESOP#8) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ
ESOP#8
31 มกราคม 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565

จานวน
ที่ใช้สิทธิ
(หน่วย)

จานวนหุ้นสามัญ
ที่ออกเนื่องจาก
การใช้สิทธิ
(หุ้น)

810,000
1,985,000
2,795,000

810,000
1,985,000
2,795,000

ราคาใช้สิทธิ
(บาท)

ราคาหุ้นถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก
ณ วันที่ใช้สิทธิ
(บาท)

1.1
1.1

1.32
1.23

วันที่ตลาดหลักทรัพย์
วันที่จดทะเบียนกับ รับเป็ นหลักทรัพย์
กระทรวงพาณิชย์
จดทะเบียน

3 กุมภาพันธ์ 2565
2 มีนาคม 2565

8 กุมภาพันธ์ 2565
4 มีนาคม 2565

การเพิ่มทุนเนื่องจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิขา้ งต้นทาให้ทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นดังนี้
รายการกระทบยอดจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว
ราคาตาม
มูลค่า
(บาท)

ทุนชาระแล้ว
(พันบาท)

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
(พันบาท)

14,883,054

1.07

15,924,868

2,359,191

2,795
14,885,849

1.07

2,991
15,927,859

616
2,359,807

จานวนหุน้
(พันหุ ้น)
หุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
รับชาระหุน้ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิระหว่างงวด
หุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

19. หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ ำยทุน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริ ษทั ฯจ่ายดอกเบี้ยของหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุน (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้) เป็ นจานวน 81.30 ล้านบาท ซึ่ งแสดงภายใต้หัวข้อ “เงินปั นผลจ่าย
ของหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมนับจากวันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุ ดเป็ นจานวนเงิน 33.68
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 34.52 ล้านบาท)
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20. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ/ส่ วนทุนจำกกำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิออกและ
เสนอขายให้ผลู ้ งทุนในหุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
ครั้งที่ 2/2563
ESOP#8

จานวนใบสาคัญ จานวนใบสาคัญ
อัตราการใช้สิทธิต่อ
แสดงสิทธิ
แสดงสิทธิที่มี
จานวนใบสาคัญ
ราคาใช้สิทธิ
1 หน่วยใบสาคัญ
ที่ยงั ไม่ได้ใช้
การใช้สิทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ
แสดงสิทธิ
1 มกราคม 2565 ในระหว่างงวด 31 มีนาคม 2565
1.10 บาท
1: 1
2,050,000,000
2,050,000,000

1.10 บาท

1: 1

679,680,000

(2,795,000)

676,885,000

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
เพิ่มขึ้น
ใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
57,484
13,880
(532)
70,832

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯบันทึกค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการ ESOP#8
เป็ นจานวน 13.88 ล้านบาท (2564: ไม่มี) ซึ่ งแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู ้ “ส่ วนทุน
จากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยจานวนเดียวกัน
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21. ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่ อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี เฉลี่ ย
ทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในกำไรหรื อ
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2565

2564

2565

2564

193,374

163,988

139,441

105,836

(63,824)

(13,202)

210

(2,875)

129,550

150,786

139,651

102,961

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
2565
2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

7,520

9,874

(1,762)

-

จานวนภาษีเงินได้ที่รับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับ งวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565
2564
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้ของดอกเบี้ยจ่ายของหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

20,326

20,326
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22. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลด แสดงการคานวณได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
กาไรสาหรับงวด
ถ่วงน้ าหนัก
กาไรต่อหุ้น
2565
2564
2565
2564
2565
2564
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)
(บาท)
(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายสะสมสาหรับหุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรที่ใช้ในการคานวณกาไรต่อหุ้น
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิทธิออกและเสนอขาย
ให้ผูล้ งทุนในหุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุนครั้งที่ 2/2563
ESOP#8
กำไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ สมมติว่า
มีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจาก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

302,551

384,059

(80,630)
221,921

(80,630)
303,429

14,884,300

-

279,581
47,006

221,921

15,210,887

14,862,734

0.015

0.020

0.015

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
กาไรสาหรับงวด
ถ่วงน้ าหนัก
กาไรต่อหุ้น
2565
2564
2565
2564
2565
2564
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)
(บาท)
(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายสะสมสาหรับหุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรที่ใช้ในการคานวณกาไรต่อหุ้น
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิทธิออกและเสนอขาย
ให้ผูล้ งทุนในหุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุนครั้งที่ 2/2563
ESOP#8
กำไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ สมมติว่า
มีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจาก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

830,027

534,950

(80,630)
749,397

(80,630)
454,320

14,884,300

-

279,581
47,006

749,397

15,210,887

14,862,734

0.050

0.031

0.049
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ไม่มีการแสดงกาไรต่อหุ้นปรับลดจากผลกระทบของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขายให้ผลู ้ งทุนใน
หุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุนครั้งที่ 2/2563 ในงบการเงินสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2564 เนื่องจากราคาใช้สิทธิ ต่อหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ
23. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจจะเกิดขึน้
23.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนดังนี้

23.2

ก)

กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ สัญญาจ้างตกแต่ง สัญญาจ้าง
บริ การให้คาปรึ กษาและสัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบเป็ นจานวนเงินประมาณ 10,522 ล้านบาท
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: 6,698 ล้านบาท)

ข)

กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภ าระผู ก พัน จากการท าสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายที่ ดิ น เป็ นจ านวนเงิ น 8,985 ล้า นบาท
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: 7,952 ล้านบาท)

ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและสั ญญำบริกำร
ก)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การที่เกี่ ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จานวนเงินขั้นต่าที่กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าที่มี
อายุสัญญา 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อมีสินทรัพย์อา้ งอิงที่มีมูลค่าต่า
และสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชาระ:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

4
2
6

3
1
4
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ข)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโครงการ
เป็ นจานวนประมาณ 111 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 81 ล้านบาท)

ค)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจายอมรวมจานวนประมาณ 114 ไร่
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: 32 ไร่ ) ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ถือภาระจายอมดังกล่าวได้รวมเป็ นต้นทุนโครงการแล้ว

23.3 เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2565 บริ ษ ทั ฯและกลุ่มบริ ษ ทั มี วงเงิ นเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที่ ย งั ไม่ไ ด้ใ ช้เป็ นจานวน
ประมาณ 2,615 ล้า นบาท และ 2.67 ล้านยูโร เพื่ อใช้ใ นการจ่ า ยช าระค่ า ก่ อสร้ า งกับ ผู ร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และใช้ในการซื้อเครื่ องจักรจากต่างประเทศ
23.4 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริ ษทั คงเหลืออยู่จานวน
6,074 ล้า นบาท (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ: 5,541 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ องกับภาระผูก พันทางปฏิ บัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยหนังสื อค้ าประกันการบารุ งรักษาสาธารณู ปโภคค้ าประกัน
การจัดทาสาธารณูปโภคหรื อบริ การสาธารณะ หรื อการปรับปรุ งที่ดิน ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ
23.5 คดีฟ้องร้ อง
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 และ 31 ธั น วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษัท มี ค ดี ค วามหลายคดี ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซื้ อจะขายและคดีละเมิด ซึ่ งถูกเรี ยกร้องให้ชาระค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 2,047 ล้านบาท และ 1,848 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 943 ล้านบาท และ 736 ล้านบาท
ตามลาดับ) คดีส่วนหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ก) ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ย่อยถูกฟ้องร้องให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินและจดทะเบียนโอนที่ดิน
คืนแก่โจทก์ เนื่ องจากผูจ้ ดั การมรดกขายที่ดินให้แก่บริ ษทั ย่อยโดยไม่มีอานาจ หากนิ ติกรรมดังกล่าว
มิอาจเพิกถอนและโอนกรรมสิ ทธิ์ของที่ดินคืนได้ ให้บริ ษทั ย่อยร่ วมกับจาเลยที่เกี่ ยวข้องชดใช้เงินให้แก่
โจทก์เ ป็ นจ านวนเงิ น 959 ล้า นบาท พร้ อ มด้ว ยดอกเบี้ ย ในอัต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่
17 มิถุนายน 2564 ผูแ้ ทนของผูจ้ ดั การมรดกได้จดั การจ่ายชาระเงินจานวน 80 ล้านบาท ให้แก่ โจทก์
ทั้งหมดเรี ยบร้ อยแล้วและโจทก์ได้ร่วมกันทาบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทฉบับวันที่ 17 มิถุนายน
2564 เพื่อยุติขอ้ พิพาทที่มีต่อกันอันเกี่ยวเนื่ องกับทรัพย์มรดกดังกล่าว จากนั้นบริ ษทั ฯจึงยื่นคาแถลงต่อ
ศาลลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ว่าด้วยเรื่ องการขอระงับข้อพิพาททั้งหมดของโจทก์และจาเลย
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 มีคาพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้ อง ซึ่ งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์และ
ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
จากข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย ประกอบกับคาวินิจฉัยในอดีตของศาลฎีกาในข้อเท็จจริ งทานองเดียวกัน
ฝ่ ายบริ หารจึงมีความเห็นโดยสุ จริ ตว่า บริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี่ ยงที่จะต้องถูกเพิกถอนนิติกรรมที่รับโอน
ที่ดิน และไม่มีความเสี่ ยงที่จะต้องชาระค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ดินพิพาทดังกล่าวมีมูลค่าที่ดินรวมต้นทุนการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี) เป็ น
จานวนเงิน 2,190 ล้านบาท
ข) ในระหว่า งปี 2564 จนถึ ง ปั จจุ บ ัน บริ ษ ทั ฯถูก ฟ้ องร้ องหลายคดี จากลูก บ้านหลายรายของโครงการ
เศรษฐสิ ริ ราชพฤกษ์ จรัญสนิ ทวงศ์ ในเรื่ องการปรับปรุ งที่ดินในบริ เวณที่จดั สรรที่ดินไม่เป็ นไปตาม
แบบที่ ข ออนุ ญาตจัดสรร เป็ นเหตุ ใ ห้พ้ื น ดิ น รอบบริ เวณบ้า นยุบ ตัวและท าให้ เกิ ดความเสี ย หายต่ อ
ทรั พย์สินอื่ นภายในบริ เวณบ้าน โดยเรี ยกร้ องให้บริ ษทั ฯปรั บปรุ ง ซ่ อมแซมพื้นที่ ดังกล่าวและชดใช้
ค่ า เสี ย หายรวมเป็ นจานวนเงิ นประมาณ 302 ล้า นบาท ทั้ง นี้ ค ดี ค วามบางส่ วนจะมี ค าพิ พ ากษาของ
ศาลชั้นต้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และคดีบางส่วนอยูร่ ะหว่างนัดไกล่เกลี่ยและสื บพยาน
นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั บีทีเอส แสนสิ ริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จากัด (การร่ วมค้า) ซึ่ งเป็ นผูพ้ ฒั นา
โครงการเดอะไลน์ สาทร (โครงการฯ) ได้ถูกฟ้องร้องจากนิติบุคคลอาคารชุดข้างเคียงขอให้เพิกถอนรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) และขอให้การร่ วมค้าดังกล่าวดาเนิ นการจัดรับฟั งความคิดเห็น
ของประชาชนและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย บริ เวณรอบโครงการฯ โดยใช้หน่ วยงานหรื อองค์ก รอิ ส ระที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญตามที่ศาลเห็นสมควร ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2562 ศาลปกครองชั้นต้นมีคาสั่งเกี่ยวกับวิธีการ
ชัว่ คราวก่อนการพิพากษาคดีปกครองให้หยุดการดาเนินการก่อสร้างโครงการฯเป็ นการชัว่ คราว เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2562 การร่ วมค้าได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไปยังศาลปกครองสู งสุ ด พร้อมเสนอคา
ร้องขอให้ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาสั่งระงับคาสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้น และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2564 ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาสั่งกลับคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็ นให้ยกคาขอเกี่ยวกับวิธีการชัว่ คราว
ก่ อ นพิ พ ากษาของผู ฟ้ ้ อ งคดี เป็ นผลให้ ค าสั่ ง คุ ้ม ครองชั่ว คราวเป็ นอัน สิ้ น ผลลง และบริ ษ ัท ฯสามารถ
ดาเนิ นการก่อสร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั คดีปกครองที่พิพาทเกี่ยวกับ
การขอให้เพิกถอนความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และใบแจ้งรับให้ก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลง รื้ อถอนอาคารตามมาตรา 39 ตรี เลขที่ 58/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 ระหว่างบริ ษทั ฯ
และหน่วยราชการกับผูฟ้ ้องคดียงั คงยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางต่อไป
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2565 โครงการดังกล่าวมีต้นทุนการพัฒนา (มูล ค่า ตามบัญชี ) เป็ นจานวนเงิ น 1,761
ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นต้นทุนค่าที่ดิน 793 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างรวมดอกเบี้ยคิดเป็ นจานวน 968
ล้านบาท ทั้งนี้ จากในคาฟ้อง คาร้อง คาสั่ง รวมถึงข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายต่างๆที่การร่ วมค้าได้ยกมาเป็ น
ข้อต่ อสู ้ ค ดี ฝ่ ายบริ หารของการร่ วมค้าเห็ นว่า ศาลปกครองจะไม่ มีค าพิพ ากษาหรื อสั่ง ให้เพิ กถอนความ
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) และใบรับแจ้งให้ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
รื้ อถอนอาคารที่ออกให้แก่บริ ษทั บีทีเอส แสนสิ ริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จากัด และยกเลิกการก่อสร้างโครงการ
เดอะไลน์ สาทร ตามที่โจทก์ร้องขอ
21

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กลุ่มบริ ษทั และการร่ วมค้าอยู่ระหว่างการต่อสู ้คดี ฝ่ ายบริ หารเชื่อมัน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะไม่ได้รับความเสี ยหาย
จากคดี
24. ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาเนินงานที่รายงาน
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
2564 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
- โครงการบ้าน
- โครงการคอนโดมิเนี ยม
รวม
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กำไร (ขำดทุน) ของส่ วนงำน
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

ธุรกิจบริ หารอาคาร
บริ หารงานโครงการ
และนายหน้าซื้อขาย
อสังหาริ มทรัพย์

ธุรกิจบริ หาร
โรงแรม

ธุรกิจอื่น ๆ

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

3,430
858
4,288
4
48
4,340
48
168
(430)
(92)

364
89
9
(2)
(3)

106
(1)
(2)

130
2
(10)
-

4,940
137
179
(443)
(97)

(137)
(119)
118
-

4,940
60
(325)
(97)

815

228

(91)

(13)

939

(138)

801
281
20
(6)
(693)
403
(129)
274
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(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
- โครงการบ้าน
- โครงการคอนโดมิเนี ยม
รวม
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กำไร (ขำดทุน) ของส่ วนงำน
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

ธุรกิจบริ หารอาคาร
บริ หารงานโครงการ
และนายหน้าซื้อขาย
อสังหาริ มทรัพย์

ธุรกิจบริ หาร
โรงแรม

ธุรกิจอื่น ๆ

รวมส่วนงาน
ทีรายงาน

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

4,385
1,659
6,044
46
36
6,126
20
129
(394)
(104)

432
226
10
(5)
(5)

62
(2)
(18)

73
2
1
(7)
-

6,693
248
140
(408)
(127)

(248)
(103)
102
-

6,693
37
(306)
(127)

997

353

(79)

2

1,273

(249)

1,024
133
9
(1)
(655)
510
(151)
359

25. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
25.1 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมื อทางการเงิ นส่ วนใหญ่ ข องกลุ่ มบริ ษ ทั จัดอยู่ใ นประเภทระยะสั้นหรื อมี อัตราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
25.2 ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และ
แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน

รวม

-

-

518

518

166

60

1,271

1,497
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน

รวม

-

-

518

518

166

-

155

321

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปลี่ยนวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
26. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯมีมติ ดังนี้
ก) อนุ มตั ิ การจ่ า ยเงิ นปั นผลประจาปี ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์)
คิดเป็ นจานวนเงิน 893.1 ล้านบาท โดยมีกาหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ข) อนุมตั ิการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) จานวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 โดยเงื่อนไขการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม ทุนดัง กล่าวจะเป็ นไปตามมติ ที่ ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2563 และมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
27. กำรอนุมัตขิ ้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2565
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