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บริษัท แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท  แสนสิ ริ  จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เ ป็นบริษัทมหาชน ซ่ึงจัดตั้ งและมีภู มิล า เนาใน                      
ประเทศไทย บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยู่
บริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ           
งบกระแสเงินสดใหอ้ยูใ่นรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

           ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด ยกเวน้ท่ีได้
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 
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1.4 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน           
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

2.1 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ี
ส าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ี                 
ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น โดยรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง - - 62,014 11,360 
รายไดค้่านายหนา้ - - 19,882 14,928 
รายการขายท่ีดิน - - 7,919 - 
รายไดท้างการเงิน - - 106,038 81,739 
ค่าใชจ้่ายบริหารโครงการ - - 25,966 24,562 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน - - 9,819 12,935 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ้่ายอื่น - - 6,280 5,103 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้     
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 11,378 - 37,927 - 
รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 66,531 151,265 108,656 275,401 
รายไดค้่านายหนา้ 9,090 8,853 19,043 19,393 
รายไดท้างการเงิน 46,888 43,965 46,888 43,965 
รายไดจ้ากการจดัหาท่ีดิน - 10,081 - 20,161 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง - - 92,324 25,277 
รายไดค้่านายหนา้ - - 27,985 34,459 
รายการขายท่ีดิน - - 24,637 - 
เงินปันผลรับ - - 300,000 100,000 
รายไดท้างการเงิน - - 209,691 168,614 
ค่าใชจ้่ายบริหารโครงการ - - 51,225 46,519 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน - - 21,223 23,360 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าใชจ้่ายอื่น - - 12,677 12,849 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้     
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 12,377 - 41,255 - 
รายไดค้่าบริหารธุรกิจและค่าบริหารโครงการ 107,750 306,882 178,112 575,172 
รายไดค้่านายหนา้ 19,445 20,601 40,386 46,344 
รายการขายท่ีดิน 523,150 - 1,743,832 - 
รายไดท้างการเงิน 92,716 79,873 92,716 79,873 
รายไดจ้ากการจดัหาท่ีดิน - 10,081 - 20,161 

 ทั้งน้ี ลกัษณะรายการ นโยบายราคาและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัจาก
นโยบายราคาท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                   

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                            

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 56,375 25,508 85,794 49,135 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 626 683 1,251 1,367 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายโดยใช ้                           

หุ้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 20) 1,477 8,158 3,420 8,158 
รวม 58,478 34,349 90,465 58,660 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

2.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีสาระส าคัญ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ                          
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่เรียกช ำระ     
บริษทัยอ่ย - - 137,434 29,821 
การร่วมคา้ 883,663 1,239,729 883,411 1,239,377 
บริษทัร่วม 249 243 249 243 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 24 2 24 

รวม 883,914 1,239,996 1,021,096 1,269,465 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น        (25,341) (49,287) (25,341) (49,287) 

สุทธิ 858,573 1,190,709 995,755 1,220,178 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 12,341,469 11,649,966 
การร่วมคา้ 3,745,538 3,664,552 3,745,538 3,664,552 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 5,000 - - 

รวม 3,750,538 3,669,552 16,087,007 15,314,518 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (216,000) (216,500) (371,388) (371,886) 
หกั: ขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีเกินมูลค่าเงินลงทุน           

ในการร่วมคา้ (หมายเหตุ 8) (314,633) (330,186) - - 

สุทธิ 3,219,905 3,122,866 15,715,619 14,942,632 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,391,299 2,845,666 1,480,038 3,175,852 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 1,828,606 277,200 14,235,581 11,766,780 

รวม 3,219,905 3,122,866 15,715,619 14,942,632 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินลงทุนตำมสัญญำ Credit Linked  
บริษทัร่วม 67,000 67,000 67,000 67,000 

รวม 67,000 67,000 67,000 67,000 

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 1,085,894 1,463,896 

รวม - - 1,085,894 1,463,896 

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 97 97 
การร่วมคา้ 513,132 424,940 513,132 424,940 

รวม 513,132 424,940 513,229 425,037 
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2.4 ในระหวา่งงวด เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

 1 มกราคม 2565 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2565 

เงินให้กู้ยืม     
การร่วมคา้ 3,664.55 668.09 (587.10) 3,745.54 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00 - - 5.00 

รวม 3,669.55 668.09 (587.10) 3,750.54 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (216.50) - 0.50 (216.00) 
หกั: ขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีเกินมูลค่าเงินลงทุน         

ในการร่วมคา้ (หมายเหตุ 8) (330.19) (47.73) 63.29 (314.63) 

สุทธิ 3,122.86 620.36 (523.31) 3,219.91 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

 1 มกราคม 2565 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2565 

เงินให้กู้ยืม     
บริษทัยอ่ย 11,649.97 2,453.98 (1,762.48) 12,341.47 
การร่วมคา้ 3,664.55 668.09 (587.10) 3,745.54 

รวม 15,314.52 3,122.07 (2,349.58) 16,087.01 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (371.89) - 0.50 (371.39) 

สุทธิ 14,942.63 3,122.07 (2,349.08) 15,715.62 

เงินกู้ยืม     

บริษทัยอ่ย 1,463.90 36.63 (414.64) 1,085.89 

รวม 1,463.90 36.63 (414.64) 1,085.89 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกู้
ท่ีไม่มีหลกัประกนัครบก าหนดช าระเม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ถึง 5.50 ต่อปี  
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่เรียกช ำระ 

 ลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน   

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน   

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่เรียกช ำระ -        
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

    

ลูกหน้ีการคา้     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 0.04 0.04 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  51.13 103.74 141.01 126.92 
 3 - 6 เดือน 4.85 - 37.41 3.52 
 6 - 12 เดือน - - 12.43 2.81 
 มากกว่า 12 เดือน 815.23 1,075.24 817.59 1,075.24 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 12.66 60.98 12.66 60.98 
รวม 883.91 1,240.00 1,021.10 1,269.47 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (25.34) (49.29) (25.34) (49.29) 
รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ (หมายเหตุ 2.3) 858.57 1,190.71 995.76 1,220.18 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 55.10 49.51 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  205.60 141.33 43.39 14.24 
 3 - 6 เดือน 41.56 4.81 25.86 1.95 
 6 - 12 เดือน 3.48 13.25 2.29 9.23 
 มากกว่า 12 เดือน 94.91 98.85 47.49 48.99 
รวม 400.65 307.75 119.03 74.41 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (132.22) (113.13) (79.85) (62.01) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 268.43 194.62 39.18 12.40 
รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - สุทธิ 1,127.00 1,385.33 1,034.94 1,232.58 
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4. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัย่อย (ผูรั้บซ้ือฝาก) ไดท้ าสัญญาขายฝากท่ีดินกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง (ผูข้ายฝาก) ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน โดยมีมูลค่าตามสัญญาคิดเป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท            
ครบก าหนดช าระคืน (ไถ่คืน) ภายในวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2566 และมีมูลค่าการจ่ายช าระเม่ือครบก าหนด             
(สินไถ่) เป็นจ านวนเงิน 220 ลา้นบาท ซ่ึงในวนัท าสัญญา บริษทัย่อยไดรั้บค่าตอบแทนบางส่วนแล้วเป็น
จ านวนเงิน  5 ลา้นบาท หากส้ินสุดสัญญาขายฝากท่ีดินแลว้ผูข้ายฝากไม่ช าระคืน (ไถ่คืน) ท่ีดินดงักล่าวจะ 
ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยทนัที 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวนเงินท่ีบริษทัย่อยจ่ายให้บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัตามสัญญาขายฝากท่ีดิน 
แสดงเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

5. ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

5.1 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 739.52 448.30 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด 37.00 - 
โอนกลบัเน่ืองจากการขายในระหวา่งงวด (29.70) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7.99) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 738.83 448.30 

5.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการของกลุ่มบริษทัซ่ึง
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 41,940 ลา้นบาท และ 34,163 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 27,685 ลา้นบาท 
และ 21,715 ลา้นบาท ตามล าดับ) ได้ถูกน าไปจดจ านองเป็นหลกัประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารและภาระ
ผกูพนัตามสัญญาอ่ืน 
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6. สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
เงินฝากประจ า 0.05 0.05 0.05 0.05 

รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 0.05 0.05 0.05 0.05 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                          
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     

หุ้นกูภ้าคเอกชนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 20.02 - 20.02 - 

รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                    
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 20.02 - 20.02 - 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                  
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     

ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 141.84 - 141.84 - 
ตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1,327.35 1,311.59 154.83 154.83 

รวมตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 1,469.19 1,311.59 296.67 154.83 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

โทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั 476.05 207.65 476.05 207.65 
เงินลงทุนตามสัญญา Credit Linked 67.00 67.00 67.00 67.00 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 11.98 - 11.98 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม              
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 555.03 274.65 555.03 274.65 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอืน่ - สุทธิ 2,044.29 1,586.29 871.77 429.53 

     
หมุนเวียน 32.05 0.05 32.05 0.05 

ไม่หมุนเวียน 2,012.24 1,586.24 839.72 429.48 

 2,044.29 1,586.29 871.77 429.53 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ได้แก่ เงินลงทุน                       
ในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน และเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน             
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ์และตั้งใจถือตราสารทุนน้ีเพื่อประโยชน์ในระยะยาว 
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การลงทุนท่ีส าคญัในระหวา่งงวด 

(1) เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลงทุนในกองทุนส่วน
บุคคล (Private Fund) ภายใต้วงเงินจ านวน 350 ล้านบาท ซ่ึงมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน               
เอก็ซ์สปริง จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

ปัจจุบนั บริษทัฯไดล้งทุนในกองทุนดงักล่าวแลว้เป็นเงินจ านวน 222 ลา้นบาท โดยมีนโยบายลงทุน
ในหุ้นท่ีมีการซ้ือขายหรือจะมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตราสารหน้ีหรือ
เก็บเป็นเงินทุนส ารองเพื่อการลงทุน 

 (2) ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเติมในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A และ            
สิริฮับ B เป็นจ านวน 25,000,000 โทเคนและ 1,840,000 โทเคนตามล าดับ รวมเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน            
253.7 ล้านบาทและ  18.4 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อรับผลตอบแทนจาก               
การถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทลั 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯมีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2565 2564 

บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 300 - 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวลฟ์ จ ากดั - 50 
บริษทั แสนสิริ โฮลด้ิง โฟร์ทีน จ ากดั - 50 

รวม  300 100 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีรายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บจาก
บริษทัยอ่ย  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

 การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2565 Sansiri Global Investment Pte. Ltd. (บริษทัย่อย) ได้ท าสัญญาขายหุ้นสามัญ
ทั้งหมดในบริษทั Sansiri International Pte. Ltd. (บริษทัย่อยทางอ้อม) ให้กับบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ               
กลุ่มบริษทั โดยมีราคาขายตามสัญญาเป็นจ านวนเงิน 0.2 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ ผลจากการขายหุ้นดงักล่าว 
ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษทั Sansiri International Pte. Ltd. (บริษทัย่อยทางออ้ม) 
กลุ่มบริษทัจึงไม่รวมสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัดงักล่าวในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและรับรู้ส่วนต่าง
ระหว่างมูลค่าจากการขายและสินทรัพย์สุทธิของบริษทัย่อยทางอ้อมดังกล่าวเป็นขาดทุนจากการขาย                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
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 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท Sansiri International Pte.  Ltd.  ณ วันท่ีขายเงินลงทุนมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

สินทรัพย์  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,860 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,639 

รวมสินทรัพย ์ 17,499 

หนีสิ้น  
หน้ีสินหมุนเวียน 3,886 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,213 
รวมหน้ีสิน 6,099 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (607) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 12,007 
เงินรับจากการขาย 4,381 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (7,626) 

8. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                                       

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 (131,099) 513,632 
ลงทุนเพิ่ม 105,000 105,000 
ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ 71,488 - 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากรายการระหวา่งบริษทัฯ กบัการร่วมคา้ (301,769) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (256,380) 618,632 
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 (หน่วย: พนับาท) 
                                       

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 
จัดประเภทเป็น:   
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 494,906 618,632 
ยอดคงเหลือของผลขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีเกินมูลค่าเงินลงทุน
ในการร่วมคา้ท่ีรับรู้ผา่นเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  
(หมายเหตุ 2.3) (314,633) 

 
 

- 
ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้ (436,653) - 
 (256,380) 618,632 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษัทฯไม่มีรายได้            
เงินปันผลท่ีไดรั้บจากการร่วมคา้ 

 การเพิ่มทุนของการร่วมคา้ 

เ ม่ือวันท่ี  8 กุมภาพันธ์  2565 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท สิ ริ  ที เค ทรี จ ากัด มีมติอนุมัติ                      
ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 150 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว                 
เต็มจ านวน บริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเพิ่มทุนของการร่วมคา้ดงักล่าวแลว้ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม เป็นจ านวน
รวมทั้งส้ิน 105 ล้านบาท การร่วมค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี                           
17 กุมภาพนัธ์ 2565 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 หุ้นท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ทั้งหมดในบริษทั บีเอฟทีแซด บางปะกง จ ากดั ไดถู้กน าไป             
จดจ าน ากบัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารของการร่วมคา้ดงักล่าว 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึง
บนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 2,031,144 
ลงทุนเพิ่ม  6,250 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วม (18,336) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 2,809 
ขาดทุนจากมูลค่าส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมลดลงจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน (22,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 976 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 2,000,843 
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ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดเ้งิน
ปันผลท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วม 

 การลงทุนเพิ่มในบริษทัร่วม 

 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2565 บริษทั ฮกัส์ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากดั (บริษทัร่วม) ไดเ้รียกช าระค่าหุน้ท่ียงัช าระ
ไม่เต็มมูลค่า เพิ่มเติมหุ้นละ 25 บาท จ านวน 250,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน  6.25 ล้านบาท ทั้ งน้ี                       
บริษทั แสนสิริ ไชน่า จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วมดงักล่าวไดช้ าระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติมแลว้
ทั้งจ านวน ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงบนัทึกโดย
วิธีราคาทุน ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวด 

10. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
                                       

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 3,930.83 2,122.77 
ซ้ือสินทรัพย ์ 8.72 0.28 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 2.01 - 
โอนมาจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 105.69 - 
โอนมาจากตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 891.42 - 
จ าหน่าย (2.41) (2.41) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (33.87) (9.15) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 4,902.39 2,111.49 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี จ านวนประมาณ 3,227 ลา้นบาท และ 2,346 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 838 ลา้นบาท 
และ 839 ลา้นบาท ตามล าดบั) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

11. ท่ีดินรอกำรพฒันำ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ท่ีดินรอการพฒันาของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชี 14,835 ล้านบาท และ 23,861 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะบริษทัฯ: 10,856 ล้านบาท และ 16,634                 
ลา้นบาท ตามล าดบั) ไดถู้กน าไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร         
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12. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 3,469.98 2,061.05 
ซ้ือระหวา่งงวด 137.67 40.77 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2.77) (0.72) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (183.10) (124.02) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (6.90) - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (105.69) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.88 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 3,310.07 1,977.08 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจ านวน 1,740 ลา้นบาทและ 1,808 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 1,512 ลา้นบาท และ 1,576 
ลา้นบาท ตามล าดบั) ไดถู้กน าไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 3,994.01 208.00 
ซ้ือระหวา่งงวด 86.93 4.63 
ตดัจ าหน่าย (4.61) (4.61) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (112.11) (58.83) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 209.35 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 4,173.57 149.19 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร/ตั๋วแลกเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 1.70 ถึง 3.00 ต่อปี             
ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 1.63  ถึง 3.25 ต่อปี) ตั๋วแลกเงินมี                        
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ถึง 1.85 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 1.85 ถึง 2.25 ต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารตามสัญญา
เงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ านวน 2,532 ลา้นบาท และ 2,840 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 2,492 
ลา้นบาท และ 2,800 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

15. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565 18,156.10 10,697.84 
กูเ้พิ่ม 5,192.34 4,506.34 
จ่ายคืนเงินกู ้ (5,554.23) (4,502.96) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4.33) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 17,789.88 10,701.22 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญากูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชย์
ในประเทศในวงเงินประมาณ 4,718 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2.00 ถึง 
MLR ลบร้อยละ 3.10 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมี                
การโอนและตอ้งจ่ายช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2571 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลกัประกันคือท่ีดินและ           
ส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ 2.00 ถึง  
MLR ลบร้อยละ 3.15 ต่อปี อตัรา SPRL ลบร้อยละ 3.90 ต่อปี และอตัรา BoE บวกร้อยละ 2.85 ต่อปีโดยมี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้ในอตัราร้อยละของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการโอนและช าระคืนเป็นรายไตรมาส
และรายปี 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงั
ไม่ไดเ้บิกใช้จ านวน 60,167 ลา้นบาท และ 65,831 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 37,502 ลา้นบาท 
และ 41,279 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัจ านวน 17,722 ลา้นบาท 
และ 18,070 ลา้นบาท ตามล าดบั  (เฉพาะบริษทัฯ: 10,701 ลา้นบาท และ 10,612 ลา้นบาท) มีหลกัประกนัคือ
ท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างของโครงการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของ
กลุ่มบริษทั 

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

16. หุ้นกู้ชนิดไม่มหีลกัประกนั 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 35,664.07 
ออกหุน้กูเ้พิ่ม 7,400.00 
จ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ (45.64) 
จ่ายช าระหุน้กูค้รบก าหนด (5,983.40) 
ไถ่ถอนหุน้กู ้ (2.00) 
ส่วนลดมูลค่าหุน้กู ้ (17.84) 
ส่วนลดมูลค่าหุน้กูต้ดัจ าหน่าย 0.81 
ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูต้ดัจ าหน่าย 23.95 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 37,039.95 
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 รายละเอียดของหุน้กูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงบริษทัฯออกในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

อตัราดอกเบ้ีย / 

  งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ อตัราส่วนลด อาย ุ ครบก าหนด 30 มิถุนายน 2565 
หุ้นกูดิ้จิทลัคร้ังท่ี 1/2565 ร้อยละ 3.10 ต่อปี 2 ปี 6 เดือน 20 กรกฎาคม 2567 2,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2565 ร้อยละ 3.20 ต่อปี 3 ปี  18 กุมภาพนัธ์ 2568 100.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2565 ร้อยละ 3.75 ต่อปี 4 ปี  11 มีนาคม 2569 5,000.00 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 4/2565 ร้อยละ 3.10 ต่อปี 1 ปี 11 เดือน 28 วนั 17 มิถุนายน 2567 300.00 
รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า    7,400.00 

 ทั้ ง น้ี  ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิและหน้า ท่ีของผู ้ออกหุ้นกู้  บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและ                        
หน้าท่ีบางประการซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของ            
งบการเงินรวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายขุองหุน้กู ้ทั้งน้ี หน้ีสินใหห้มายถึงเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ียเท่านั้น 

17. ประมำณกำรหนีสิ้น 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีประมาณการหน้ีสินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565     
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 6.20 109.45 115.65 6.20 85.80 92.00 
เพ่ิมระหว่างงวด - 63.43 63.43 - 53.51 53.51 
จ่ายระหว่างงวด (6.20) (57.69) (63.89) (6.20) (53.61) (59.81) 
โอนกลบั - (12.51) (12.51) - - - 
ยอดคงเหลือส้ินงวด - 102.68 102.68 - 85.70 85.70 
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ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินสมทบ ประมาณการ ประมาณการ  เงินสมทบ ประมาณการ ประมาณการ  
 กองทุน ค่าใชจ้่าย รับประกนั  กองทุน ค่าใชจ้่าย รับประกนั  
 นิติบุคคล ในการบ ารุง ซ่อมแซม  นิติบุคคล ในการบ ารุง ซ่อมแซม  
 หมู่บา้น รักษาโรงแรม โครงการเช่า รวม หมู่บา้น รักษาโรงแรม โครงการเช่า รวม 

ยอดคงเหลือตน้งวด 305.02 3.68 4.48 313.18 280.23 1.01 4.48 285.72 
เพิ่มระหว่างงวด 61.39 1.43 0.58 63.40 55.16 0.59 0.58 56.33 
จ่ายระหว่างงวด (16.64) (0.54) - (17.18) (15.00) (0.07) - (15.07) 
โอนกลบั (10.00) (0.60) - (10.60) (10.00) - - (10.00) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 339.77 3.97 5.06 348.80 310.39 1.53 5.06 316.98 

18. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดรั้บช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยคร้ังท่ี 8 
(ESOP#8) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  จ านวนหุ้นสามญั  ราคาหุ้นถวัเฉลี่ย  วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย ์
 จ านวน ท่ีออกเน่ืองจาก  ถ่วงน ้าหนกั วนัท่ีจดทะเบียนกบั รับเป็นหลกัทรัพย ์

    วนัท่ีใชสิ้ทธิ ท่ีใชสิ้ทธิ การใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิ กระทรวงพาณิชย ์ จดทะเบียน 

 (หน่วย) (หุ้น) (บาท) (บาท)   
ESOP#8       
31 มกราคม 2565 810,000 810,000 1.1 1.32 3 กุมภาพนัธ์ 2565 8 กุมภาพนัธ์ 2565 
28 กุมภาพนัธ์ 2565 1,985,000 1,985,000 1.1 1.23 2 มีนาคม 2565 4 มีนาคม 2565 

 2,795,000 2,795,000     

การเพิ่มทุนเน่ืองจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ท าใหทุ้นช าระแลว้ของบริษทัฯเพิ่มขึ้นดงัน้ี 

รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ 

 
จ านวนหุน้ 

ราคาตาม
มูลค่า ทุนช าระแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่า 
หุน้สามญั 

 (พนัหุ้น) (บาท) (พนับาท) (พนับาท) 
หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้     
หุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 14,883,054 1.07 15,924,868 2,359,191 
รับช าระหุน้เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของ             
ใบส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งงวด 

 
2,795 1.07 

 
2,991 

 
616 

หุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 14,885,849  15,927,859 2,359,807 
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19. หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ำยทุน  

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯจ่ายดอกเบ้ียของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ เป็นจ านวน 163.05 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงภายใตห้ัวขอ้ “เงินปันผลจ่าย
ของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - สุทธิจากภาษีเงินได”้ ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดอกเบ้ียคา้งจ่ายสะสมนบัจากวนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียคร้ังล่าสุดเป็นจ านวนเงิน 33.40 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 34.52 ลา้นบาท) 

20. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ/ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

   จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั  
ประเภท  อตัราการใชสิ้ทธิต่อ  แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีมี จ านวนใบส าคญั 
ใบส าคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญั ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ การใชสิ้ทธิ แสดงสิทธิคงเหลือ 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2565 ในระหว่างงวด 30 มิถุนายน 2565 

ใบส าคญัแสดงสิทธิออกและ
เสนอขายให้ผูล้งทุนในหุ้นกู้
ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
คร้ังท่ี 2/2563 

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

ESOP#8 1.10 บาท 1: 1 679,680,000 (2,795,000) 676,885,000 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 57,484 
เพิ่มขึ้น 24,430 
ใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิแปลงเป็นหุน้สามญั (532) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 81,832 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯบนัทึกค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการ ESOP#8 
เป็นจ านวน 24.43 ลา้นบาท (2564: 33.59 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานพร้อมกับรับรู้ 
“ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจ านวนเดียวกนั 
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21. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย     
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 257,160 252,342 169,665 125,445 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด             
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ    
ผลแตกต่างชัว่คราว 6,351 20,645 2,588 (6,848) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 263,511 272,987 172,253 118,597 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 450,534 416,330 309,106 231,281 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด             
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ    
ผลแตกต่างชัว่คราว (57,473) 7,443 2,798 (9,723) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 393,061 423,773 311,904 221,558 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง                                               

จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (6,558) (490) (6,867) - 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง                                               

จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 962 9,384 (8,629) - 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดข้องดอกเบ้ียจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 40,763 40,763 
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22. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม 
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 917,619 661,833     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู ้            

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได ้ (81,526) (81,526) 

    

 ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น 836,093 580,307 14,885,849 14,862,887 0.056 0.039 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
     ใบส าคญัแสดงสิทธิออกและเสนอขาย

ให้ผูล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนคร้ังท่ี 2/2563 

 
 

- 

 
 
- 3,916 171,932 

  

       ESOP#8 - - 491 14,291   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั สมมติว่า       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 836,093 580,307 14,890,256 15,049,110 0.056 0.039 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 675,480 353,659     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู ้            

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได ้ (81,526) (81,526) 

    

 ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น 593,954 272,133 14,885,849 14,862,887 0.040 0.018 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
     ใบส าคญัแสดงสิทธิออกและเสนอขาย

ให้ผูล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนคร้ังท่ี 2/2563 

 
 

- 

 
 
- 3,916 

 
 

171,932 

  

       ESOP#8 - - 491 14,291   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั สมมติว่า       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 593,954 272,133 14,890,256 15,049,110 0.040 0.018 
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 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม 
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 1,220,170 1,045,892     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู ้            

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได ้ (162,156) (162,156) 

    

 ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น 1,058,014 883,736 14,885,079 14,862,811 0.071 0.059 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
     ใบส าคญัแสดงสิทธิออกและเสนอขาย

ให้ผูล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนคร้ังท่ี 2/2563 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

157,448 

 
 

- 

  

       ESOP#8 - - 19,851 7,185   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั สมมติว่า       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,058,014 883,736 15,062,378 14,869,996 0.070 0.059 
 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
 ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 1,505,507 888,609     
 หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู ้            

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
สุทธิจากภาษีเงินได ้ (162,156) (162,156) 

    

 ก าไรท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น 1,343,351 726,453 14,885,079 14,862,811 0.090 0.049 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
     ใบส าคญัแสดงสิทธิออกและเสนอขาย

ให้ผูล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนคร้ังท่ี 2/2563 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

157,448 

 
 

- 

  

       ESOP#8 - - 19,851 7,185   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั สมมติว่า       
  มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาก       
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,343,351 726,453 15,062,378 14,869,996 0.089 0.049 

ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดจากผลกระทบของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้ผูล้งทุนใน
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนคร้ังท่ี 2/2563 ในงบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิต่อหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

  ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                      
30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

  
 รายการปรับปรุง 

 

 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย ธุรกิจบริหาร  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์        
- โครงการบา้น 4,957       
- โครงการคอนโดมิเนียม 1,638       
รวม 6,595       
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 9       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 50       
รายไดร้วมจากลูกคา้ภายนอก 6,654 381 129 104 7,268 - 7,268 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 94 117 9 11 231 (231) - 
รายไดท้างการเงิน 167 7 - 1 175 (119) 56 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (333) (2) - (11) (346) 115 (231) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (89) (3) (1) (1) (94) - (94) 
        
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 1,568 260 (88) (20) 1,720 (235) 1,485 
รายไดอ้ื่น       568 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      52 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (12) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (940) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,153 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (263) 

ก าไรส าหรับงวด       890 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
  ธุรกิจบริหารอาคาร

บริหารงานโครงการ 
  

 รายการปรับปรุง 
 

 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย ธุรกิจบริหาร  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั 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 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 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 
รายไดอ้ื่น       197 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      (31) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (4) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (878) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       915 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (273) 

ก าไรส าหรับงวด       642 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

  
 รายการปรับปรุง 

 

 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย ธุรกิจบริหาร  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์        
- โครงการบา้น 8,387       
- โครงการคอนโดมิเนียม 2,496       
รวม 10,883       
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 14       
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า 98       
รายไดร้วมจากลูกคา้ภายนอก 10,995 745 235 233 12,208 - 12,208 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 142 206 9 11 368 (368) - 
รายไดท้างการเงิน 336 16 - 3 355 (238) 117 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (763) (4) (1) (21) (789) 233 (556) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (181) (6) (3) (1) (191) - (191) 
        
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 2,383 488 (179) (33) 2,659 (373) 2,286 
รายไดอ้ื่น       849 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      71 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (18) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (1,631) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,557 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (393) 

ก าไรส าหรับงวด       1,164 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  ธุรกิจบริหารอาคาร
บริหารงานโครงการ 

  
 รายการปรับปรุง 

 

 ธุรกิจ และนายหนา้ซ้ือขาย ธุรกิจบริหาร  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย ์ โรงแรม ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั 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 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 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 
รายไดอ้ื่น        329 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      (22) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (5) 
ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง       (1,532) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,425 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (424) 

ก าไรส าหรับงวด       1,001 

24. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผล                 
ประกาศจ่าย 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผล 
ต่อหุ้น 
(บาท) วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจากก าไร ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 893.15 0.06 20 พฤษภาคม 2565 
   ของปี 2564  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565(1)    
เงินปันผลจากก าไร ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 594.38 0.04 20 พฤษภาคม 2564 

   ของปี 2563  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564(2)    
(1)  เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2564 ให้แก่ ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 

0.06 บาทโดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 และเน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 
มีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ บริษทัฯจึงจ่ายเงินปันผลจาก                  
ผลการด าเนินงานของปี 2564 เพียงงวดเดียว ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท จากจ านวนหุ้น 14,885.78 ลา้นหุ้น 

(2)  เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 ให้แก่ ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.04 
บาทโดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 และเน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 มีมติ
อนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ บริษทัฯจึงจ่ายเงินปันผลจาก                  
ผลการด าเนินงานของปี 2563 เพียงงวดเดียว ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท จากจ านวนหุ้น 14,859.44 ลา้นหุ้น 
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25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ 

25.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนดงัน้ี 

ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากสัญญาต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาโครงการ สัญญาจา้งตกแต่ง สัญญาจา้ง
บริการให้ค  าปรึกษาและสัญญาจา้งพฒันาและติดตั้งระบบเป็นจ านวนเงินประมาณ 11,349 ลา้นบาท 
(เฉพาะบริษทัฯ: 8,041 ลา้นบาท) 

ข) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 9,203 ล้านบาท                 
(เฉพาะบริษทัฯ: 8,297 ลา้นบาท) 

25.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

ก) กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีมี
อายุสัญญา 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า
และสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ มีดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 
 งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

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

รวม 6 5 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของโครงการ
เป็นจ านวนประมาณ 142 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 115 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ                
114 ไ ร่  ( เฉพาะบริษัทฯ: 32 ไ ร่)  ซ่ึงมูลค่าของท่ี ดินท่ี ถือภาระจ ายอมดังกล่าวได้รวมเป็น                         
ตน้ทุนโครงการแลว้ 
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25.3 เลตเตอร์ออฟเครดิต 

          ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัฯมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ได้ใช้เป็นจ านวน
ประมาณ 2,516 ล้านบาท และ 2.67 ล้านยูโร เพื่อใช้ในการจ่ายช าระค่าก่อสร้างกับผูรั้บเหมาก่อสร้าง
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละใชใ้นการซ้ือเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ 

25.4 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัคงเหลืออยู่จ  านวน 
6,074 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 5,541 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคค ้าประกนั
การจดัท าสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงท่ีดิน ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และอ่ืน ๆ 

25.5 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีคดีความหลายคดีท่ี เ ก่ียวเน่ืองกับ                            
การถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาจะซ้ือจะขายและคดีละเมิด ซ่ึงถูกเรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 2,057 ลา้นบาท และ 1,848 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 964 ลา้นบาท และ 736 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) คดีส่วนหน่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องใหเ้พิกถอนนิติกรรมการซ้ือขายท่ีดินและจดทะเบียนโอนท่ีดิน
คืนแก่โจทก์ เน่ืองจากผูจ้ดัการมรดกขายท่ีดินให้แก่บริษทัย่อยโดยไม่มีอ านาจ หากนิติกรรมดงักล่าว              
มิอาจเพิกถอนและโอนกรรมสิทธ์ิของท่ีดินคืนได ้ใหบ้ริษทัยอ่ยร่วมกบัจ าเลยท่ีเก่ียวขอ้งชดใช้เงินให้แก่
โจทก์เป็นจ านวนเงิน 959 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวันท่ี                       
17 มิถุนายน 2564 ผูแ้ทนของผูจ้ดัการมรดกได้จดัการจ่ายช าระเงินจ านวน 80 ลา้นบาท ให้แก่โจทก์
ทั้งหมดเรียบร้อยแลว้และโจทก์ได้ร่วมกันท าบนัทึกขอ้ตกลงระงบัขอ้พิพาทฉบบัวนัท่ี 17 มิถุนายน 
2564 เพื่อยุติขอ้พิพาทท่ีมีต่อกนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยม์รดกดงักล่าว จากนั้นบริษทัฯจึงยื่นค าแถลงต่อ
ศาลลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2564 วา่ดว้ยเร่ืองการขอระงบัขอ้พิพาททั้งหมดของโจทกแ์ละจ าเลย  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2565 มีค  าพิพากษาของศาลชั้นตน้ให้ยกฟ้อง ซ่ึงโจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์และ
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

 จากขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย ประกอบกบัค าวินิจฉยัในอดีตของศาลฎีกาในขอ้เท็จจริงท านองเดียวกนั                      
ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นโดยสุจริตว่า บริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งถูกเพิกถอนนิติกรรมท่ีรับโอน
ท่ีดิน และไม่มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งช าระค่าเสียหายใหแ้ก่โจทก ์

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ท่ีดินพิพาทดงักล่าวมีมูลค่าท่ีดินรวมตน้ทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) เป็น
จ านวนเงิน 2,217 ลา้นบาท  
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ข) ในระหว่างปี 2564 จนถึงปัจจุบัน บริษทัฯถูกฟ้องร้องหลายคดีจากลูกบ้านหลายรายของโครงการ              
เศรษฐสิริ ราชพฤกษ์ จรัญสนิทวงศ์ ในเร่ืองการปรับปรุงท่ีดินในบริเวณท่ีจดัสรรท่ีดินไม่เป็นไปตาม
แบบท่ีขออนุญาตจัดสรร เป็นเหตุให้พื้นดินรอบบริเวณบ้านยุบตัวและท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์นอ่ืนภายในบริเวณบา้น โดยเรียกร้องให้บริษทัฯปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นท่ีดังกล่าวและชดใช้
ค่าเสียหายรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 302 ล้านบาท ทั้งน้ีคดีความบางส่วนได้มีค  าพิพากษาของ         
ศาลชั้นตน้ใหย้กฟ้องเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 และคดีบางส่วนอยูร่ะหวา่งนดัไกล่เกล่ียและสืบพยาน 

 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
ชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดีปกครองให้หยดุการด าเนินการก่อสร้างโครงการฯเป็นการชัว่คราว เม่ือวนัท่ี 11 
ตุลาคม 2562 การร่วมคา้ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นตน้ไปยงัศาลปกครองสูงสุด พร้อมเสนอค า
ร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งระงบัค าสั่งดงักล่าวของศาลปกครองชั้นตน้ และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน
2564 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งกลบัค าสั่งของศาลปกครองชั้นตน้เป็นให้ยกค าขอเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราว
ก่อนพิพากษาของผูฟ้้องคดี เป็นผลให้ค  าสั่งคุ ้มครองชั่วคราวเป็นอันส้ินผลลง และบริษัทฯสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร ต่อไปได ้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัคดีปกครองท่ีพิพาทเก่ียวกบั
การขอให้เพิกถอนความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และใบแจง้รับให้ก่อสร้าง
อาคาร ดดัแปลง ร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ตรี เลขท่ี 58/2561 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 ระหว่างบริษทัฯ 
และหน่วยราชการกบัผูฟ้้องคดียงัคงยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลางต่อไป 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โครงการดังกล่าวมีตน้ทุนการพฒันา (มูลค่าตามบญัชี) เป็นจ านวนเงิน 1,761                
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นตน้ทุนค่าท่ีดิน 793 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างรวมดอกเบ้ียคิดเป็นจ านวน 968 
ลา้นบาท ทั้งน้ีจากในค าฟ้อง ค าร้อง ค าสั่ง รวมถึงขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายต่างๆท่ีการร่วมคา้ไดย้กมาเป็น
ข้อต่อสู้คดี ฝ่ายบริหารของการร่วมค้าเห็นว่าศาลปกครองจะไม่มีค  าพิพากษาหรือสั่งให้เพิกถอนความ
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และใบรับแจง้ให้ก่อสร้างอาคาร ดดัแปลง             
ร้ือถอนอาคารท่ีออกให้แก่บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ไนน์ทีน จ ากดั และยกเลิกการก่อสร้างโครงการ
เดอะไลน์ สาทร ตามท่ีโจทกร้์องขอ 

 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้อยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่ไดรั้บความเสียหาย
จากคดี  
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26. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

26.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

26.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม และ
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
    ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 12 - - 12 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 543 543 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
    ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 142 66 1,261 1,469 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 20 - 20 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
    ผา่นก าไรขาดทุน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 12 - - 12 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 543 543 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
    ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 142 - 155 297 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 20 - 20 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

27.1 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกู้
ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัคร้ังท่ี 3/2565 จ านวน 3,000 ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2569   
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี หุ้นกูด้งักล่าวได้ออกและเสนอขายแลว้ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2565 ถึง           
21 กรกฎาคม 2565 

27.2 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก                  
ผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  ในอตัรา 
หุน้ละ 0.04 บาท (ส่ีสตางค)์ โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 กนัยายน 2565 

28. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 
2565 


