
บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,658,742           2,977,568             1,474,387               1,531,628                  

เงินลงทนุชัว่คราว 4 1,961,712           973,187                1,961,712               973,187                     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                          322,824                -                             322,824                     

ลูกหน้ีการคา้ 5 120,557              156,861                10,416                   20,078                       

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 74,641                54,542                  59,602                   37,802                       

ส่วนของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 3.3 835,000              598,000                1,011,339               874,133                     

ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 6 45,263,466         43,384,455           29,543,696             28,237,062                

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 1,183,454           1,355,758             1,131,372               1,186,569                  

เงินมดัจ าคา่ท่ีดินและซ้ือสินทรัพย์ 4,724,811           3,858,830             2,845,427               1,979,446                  

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,015,735           540,241                1,041,315               542,858                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 57,838,118         54,222,266           39,079,266             35,705,587                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.3 5,433,613           5,208,213             19,134,802             17,888,314                

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 7 9,162                  9,592                    -                             -                                

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                           3,186,009               2,991,066                  

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 625,568              523,850                1,189,833               1,112,833                  

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 527,650              524,369                -                             -                                

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 11 817,905              816,154                417,705                  415,954                     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 263,085              272,520                231,629                  228,892                     

ท่ีดินรอการพฒันา 13 15,332,978         15,161,144           12,237,234             12,065,312                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,943,686           1,950,330             931,960                  922,678                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 930,365              908,018                243,932                  238,229                     

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 15 168,382              165,396                152,788                  148,656                     

สิทธิการเช่า 16 246,389              253,482                32,272                   32,790                       

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 167,252              134,366                54,402                   43,880                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 26,466,035         25,927,434           37,812,566             36,088,604                

รวมสินทรัพย์ 84,304,153         80,149,700           76,891,832             71,794,191                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 17 4,900,000           2,400,000             4,900,000               2,400,000                  

ตัว๋แลกเงิน 17 5,964,931           5,968,400             5,964,931               5,968,400                  

เจา้หน้ีการคา้ 1,360,193           1,563,488             1,146,920               1,221,243                  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 4,165,165           3,974,169             3,543,993               3,243,493                  

ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวคา่ท่ีดิน - ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 3,754,165           3,199,564             3,754,165               3,199,564                  

หุ้นกูช้นิดไมมี่ประกนั - ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 2,999,169           5,998,308             2,999,169               5,998,308                  

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 327,637              308,886                246,591                  237,821                     

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 22 105,817              108,300                79,183                   76,164                       

คา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้เป็นรายได ้ 6.5 1,233,302           1,228,188             174,874                  241,441                     

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,986,631           2,990,289             2,879,007               2,915,395                  

   เงินประกนัการก่อสร้าง 660,841              657,384                551,020                  544,790                     

   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 334,438              964,826                203,500                  693,625                     

   ตน้ทนุโครงการคา้งจ่าย 692,157              744,891                587,237                  623,350                     

   อ่ืน ๆ 325,257              393,067                221,110                  244,478                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 29,809,703         30,499,760           27,251,700             27,608,072                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 334,278              344,532                -                             -                                

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                          -                           276,690                  892,525                     

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 5,594,023           6,121,291             4,777,816               4,830,161                  

ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวคา่ท่ีดิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 19 992,150              -                           992,150                  -                                

หุ้นกูช้นิดไมมี่ประกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 14,961,018         10,972,460           14,961,018             10,972,460                

เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน -                          92,400                  -                             -                                

ส ารองรายการภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 1,317,669           1,152,881             -                             -                                

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 142,589              145,186                97,495                   101,767                     

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 22 214,320              182,962                166,852                  136,668                     

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 174,945              160,396                75,837                   60,388                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 23,730,992         19,172,108           21,347,858             16,993,969                

รวมหนีสิ้น 53,540,695         49,671,868           48,599,558             44,602,041                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 17,991,720,358 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.07 บาท 19,251,141         19,251,141           19,251,141             19,251,141                

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 14,862,734,320 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.07 บาท 15,903,126         15,903,126           15,903,126             15,903,126                

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 2,295,631           2,295,631             2,295,631               2,295,631                  

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 53,255                51,532                  53,255                   51,532                       

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 1,433,037           1,433,037             1,433,037               1,433,037                  

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 11,262,079         11,010,081           8,607,225               7,508,824                  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (190,344)             (186,148)              -                             -                                

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 30,756,784         30,507,259           28,292,274             27,192,150                

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,674                  (29,427)                -                             -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,763,458         30,477,832           28,292,274             27,192,150                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 84,304,153         80,149,700           76,891,832             71,794,191                

-                          -                           -                             -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รำยได้

รายไดจ้ากการขายโครงการ 4,038,844           5,703,334           2,822,699           2,913,231            
รายไดค้่าบริการธุรกิจ 891,956              1,151,127           1,247,329           1,695,611            
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 36                       32,659                36                       33,131                 
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า 20,737                22,229                7,417                  8,309                   
รายไดค้่าบริการอ่ืน 24 80,493                83,711                10,102                9,179                   
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากการขายท่ีดิน 43,228                11,349                113,525              11,349                 
   ดอกเบ้ียรับ 74,901                45,781                181,750              139,878               
   เงินปันผลรับ 8 -                         -                         802,000              -                           
   อ่ืน ๆ 127,385              73,826                99,765                45,677                 

รวมรำยได้ 5,277,580           7,124,016           5,284,623           4,856,365            

ค่ำใช้จ่ำย 

ตน้ทุนขายโครงการ 2,807,424           3,755,368           1,906,366           1,911,352            
ตน้ทุนบริการธุรกิจ 787,890              977,823              1,178,444           1,511,509            
ตน้ทุนขายวสัดุก่อสร้าง 663                     35,494                663                     35,849                 
ตน้ทุนบริการโครงการเพ่ือเช่า 17,916                17,349                8,920 8,009
ตน้ทุนบริการอ่ืน 24 79,385                81,586                9,153                  8,595                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 598,449              627,601              361,272              329,295               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 601,351              550,313              471,425              412,598               
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันา
      อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (โอนกลบั) 6.4 (1,115)                147,565              -                         

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,891,963           6,193,099           3,936,243           4,217,207            

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม 

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 385,617              930,917              1,348,380           639,158               
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 77,689                (85,338)              -                         -                           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 (21,130)              -                         -                         -                           

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 442,176              845,579              1,348,380           639,158               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (113,150)            (175,263)            (166,527)            (149,070)              

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 329,026              670,316              1,181,853           490,088               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (77,912)              (158,607)            (83,452)              (100,287)              

ก ำไรส ำหรับงวด 251,114              511,709              1,098,401           389,801               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,196)                (21,966)              -                         -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (4,196)                (21,966)              -                         -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 246,918              489,743              1,098,401           389,801               

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 251,998              511,157              1,098,401           389,801               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (884)                   552                     

251,114              511,709              

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 247,802              489,191              1,098,401           389,801               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (884)                   552                     

246,918              489,743              

ก ำไรต่อหุ้น 23.2

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.017 0.036 0.074 0.027

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มนีำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ
องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของผูมี้
ผลต่างจากการแปลงค่า รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทนุจากการจ่าย จดัสรรแลว้ - งบการเงินท่ีเป็น ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม รวมส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2560 15,285,486             1,470,187               40,701                    1,287,942               10,187,555             (176,460)                 28,095,411             611                         28,096,022             
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              511,157                  -                              511,157                  552                         511,709                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              (21,966)                   (21,966)                   -                              (21,966)                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              511,157                  (21,966)                   489,191                  552                         489,743                  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 23.1) -                              -                              3,200                      -                              -                              -                              3,200                      -                              3,200                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีำคม 2560 15,285,486             1,470,187               43,901                    1,287,942               10,698,712             (198,426)                 28,587,802             1,163                      28,588,965             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 15,903,126             2,295,631               51,532                    1,433,037               11,010,081             (186,148)                 30,507,259             (29,427)                   30,477,832             
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              251,998                  -                              251,998                  (884)                        251,114                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              (4,196)                     (4,196)                     -                              (4,196)                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              251,998                  (4,196)                     247,802                  (884)                        246,918                  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 23.1) -                              -                              1,723                      -                              -                              -                              1,723                      -                              1,723                      
บริษทัยอ่ยเปล่ียนสภาพเป็นการร่วมคา้ -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              36,985                    36,985                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีำคม 2561 15,903,126             2,295,631               53,255                    1,433,037               11,262,079             (190,344)                 30,756,784             6,674                      30,763,458             

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 15,285,486                  1,470,187                    40,701                         1,287,942                    6,609,106                    24,693,422                  

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  389,801                       389,801                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  389,801                       389,801                       

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 23.1) -                                  -                                  3,200                           -                                  -                                  3,200                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2560 15,285,486                  1,470,187                    43,901                         1,287,942                    6,998,907                    25,086,423                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 15,903,126                  2,295,631                    51,532                         1,433,037                    7,508,824                    27,192,150                  

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  1,098,401                    1,098,401                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  1,098,401                    1,098,401                    

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 23.1) -                                  -                                  1,723                           -                                  -                                  1,723                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2561 15,903,126                  2,295,631                    53,255                         1,433,037                    8,607,225                    28,292,274                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 329,026              670,316              1,181,853           490,088               
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายลดลง
      จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 2,807,424           3,755,368           1,906,366           1,911,352            
   คา่เส่ือมราคาส าหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,724                  3,662                  3,368                  3,234                   
   คา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 48,347                45,237                29,422                26,880                 
   คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 9,868                  5,755                  8,706                  4,972                   
   คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับสิทธิการเช่า 7,093                  7,094                  518                     518                      
   ก  าไรท่ียงัไมรั่บรู้จากรายการระหว่างบริษทัฯกบัการร่วมคา้ 106,471              51,763                -                         -                           
   โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ -                         (3,689)                -                         -                           
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (9,284)                18,339                (12,498)              19,230                 
   รายไดสิ้ทธิการเช่ารับตดับญัชี (10,253)              (10,254)              -                         -                           
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 9,698                  (18,551)              9,919                  (14,340)                
   ขาดทุนจากการลดมลูคา่ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (โอนกลบั) (1,115)                147,565              -                         -                           
   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนับา้นและอาคารชุด
      และเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมูบ่า้น 26,107                19,891                24,223                12,721                 
   คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัคดีฟ้องร้อง 109                     -                         109                     -                           
   คา่ใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,620                  2,811                  2,945                  2,752                   
   ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาโรงแรม 742                     719                     303                     275                      
   คา่ใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,723                  3,200                  1,723                  3,200                   
   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (77,689)              85,338                -                         -                           
   ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัร่วม 21,130 -                         -                         -                           
   เงินปันผลรับ -                         -                         (802,000)            -                           
   ดอกเบ้ียรับ (74,901)              (45,781)              (181,750)            (139,878)              
   คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 140,313              183,927              193,690              157,734               
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 3,343,153           4,922,710           2,366,897           2,478,738            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ 45,588                19,868                22,160                27,312                 
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (4,698,585)         (6,179,236)         (2,664,438)         (4,845,429)           
   เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน (865,981)            (361,930)            (865,981)            276,205               
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (398,823)            170,657              (461,703)            69,179                 
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (33,709)              (55,421)              (10,522)              (3,775)                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (133,869)            8,322                  (74,323)              54,048                 
   ตัว๋เงินจ่ายคา่ท่ีดิน 1,546,751           -                         1,546,751           -                           
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้และคา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ 251,965              (54,158)              (102,955)            97,228                 
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (708,431)            (541,948)            (532,159)            (445,722)              
   หน้ีสินอ่ืน (7,378)                (2,775)                (6,349)                (739)                     
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (1,659,319)         (2,073,911)         (782,622)            (2,292,955)           
จ่ายภาษีเงินได้ (103,326)            (121,829)            (80,386)              (86,732)                
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน (1,762,645)         (2,195,740)         (863,008)            (2,379,687)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 322,824 -                         322,824 -                           

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน -988,525 -                         -988,525 -                           

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (1,255,800)         (1,232,000)         (3,768,223)         (3,326,319)           

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 1,009,000           702,000              2,384,529           2,686,181            

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (6,104)                -                         (6,104)                -                           

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (41,866)              (10,063)              (38,754)              (5,848)                  

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (12,854)              (6,106)                (12,838)              (5,884)                  

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (201,943)            (10,000)                

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ (70,000)              (50,000)              (70,000)              (50,000)                

เงินสดสุทธิลดลงจากการเปล่ียนสภาพของบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ (152,410)            -                         -                         -                           

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (24,412)              -                         -                         -                           

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,751)                -                         (1,751)                -                           

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 50                       -                         50                       -                           

ดอกเบ้ียรับ 107,315              7,186                  175,885 94,304

เงินปันผลรับ -                         -                         802,000              -                           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,114,533)         (588,983)            (1,402,850)         (617,566)              

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 2,500,000           500,000              2,500,000           500,000               

ตัว๋แลกเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,469)                1,490,914           (3,469)                1,490,914            

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         149,699              145,866               

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         (765,534)            (50,000)                

เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 970,971              1,459,106           970,971              1,421,899            

จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (880,024)            (1,469,825)         (719,249)            (987,270)              

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 4,000,000           -                         4,000,000           -                           

จ่ายคา่ใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ (14,980)              -                         (14,980)              -                           

จ่ายช าระหุน้กูค้รบก าหนด (3,000,000)         -                         (3,000,000)         -                           

จ่ายช าระดอกเบ้ีย (1,011,044)         (312,964)            (909,915)            (295,584)              

เจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 2,836                  -                         2,836                  -                           

จ่ายช าระเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน (1,742)                (743)                   (1,742)                (743)                     

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 2,562,548           1,666,488           2,208,617           2,225,082            

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (4,196)                (21,966)              -                         -                           

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (318,826)            (1,140,201)         (57,241)              (772,171)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,977,568           3,540,858           1,531,628           1,991,083            

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 2,658,742           2,400,657           1,474,387           1,218,912            
-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีเป็นตน้ทุนโครงการ 879,413 148,698              726,717 158,778               

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นตน้ทุนโครงการพฒันา

      อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 11,815 5,679 -                         -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี


