
บริษัท แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,593,572            2,977,568              964,605                  1,531,628                   

เงินลงทุนชัว่คราว 4 2,419,387            973,187                 2,419,387               973,187                      

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                           322,824                 -                              322,824                      

ลูกหน้ีการคา้ 5 140,849               156,861                 37,901                    20,078                        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 105,963               54,542                   64,081                    37,802                        

ส่วนของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 3.3 840,000               598,000                 1,120,420               874,133                      

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 6 54,803,501          43,384,455            37,357,667             28,237,062                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 1,335,806            1,355,758              1,093,722               1,186,569                   

เงินมดัจ าค่าท่ีดินและซ้ือสินทรัพย์ 2,114,093            3,858,830              2,113,495               1,979,446                   

งานระหวา่งบริหารโครงการ 747,585               258,091                 747,585                  258,091                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 321,098               282,150                 258,408                  284,767                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 65,421,854          54,222,266            46,177,271             35,705,587                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.3 5,402,113            5,208,213              15,392,582             17,888,314                 

เงินให้กูย้มืระยะยาว 7 9,510                   9,592                     -                              -                                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                            3,681,493               2,991,066                   

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 479,228               523,850                 1,294,833               1,112,833                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 712,997               524,369                 -                              -                                 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 800,864               816,154                 329,869                  415,954                      

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 326,260               272,520                 296,526                  228,892                      

ท่ีดินรอการพฒันา 13 15,001,985          15,161,144            11,918,500             12,065,312                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,935,006            1,950,330              1,007,758               922,678                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,066,776            908,018                 248,366                  238,229                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 189,323               165,396                 173,565                  148,656                      

สิทธิการเช่า 16 231,964               253,482                 31,219                    32,790                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 341,249               134,366                 210,820                  43,880                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 26,497,275          25,927,434            34,585,531             36,088,604                 

รวมสินทรัพย์ 91,919,129          80,149,700            80,762,802             71,794,191                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 17 6,250,000            2,400,000              6,250,000               2,400,000                   

ตัว๋แลกเงิน 17 4,927,940            5,968,400              4,927,940               5,968,400                   

เจา้หน้ีการคา้ 1,583,823            1,563,488              1,245,840               1,221,243                   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 2,779,268            3,974,169              2,594,182               3,243,493                   

ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 2,518,464            3,199,564              2,518,464               3,199,564                   

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 2,997,634            5,998,308              2,997,634               5,998,308                   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 112,131               308,886                 9,740                      237,821                      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 22 104,106               108,300                 82,369                    76,164                        

ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้ 6.5 3,584,875            1,228,188              1,308,799               241,441                      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,367,291            2,990,289              2,325,660               2,915,395                   

   เงินประกนัการก่อสร้าง 652,853               657,384                 544,796                  544,790                      

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 617,881               964,826                 317,535                  693,625                      

   ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 626,879               744,891                 561,969                  623,350                      

   อ่ืน ๆ 413,455               393,067                 283,858                  244,478                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 29,536,600       30,499,760            25,968,786           27,608,072                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี 313,690               344,532                 -                              -                                 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.3 -                           -                            403,312                  892,525                      

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 7,760,670            6,121,291              5,191,627               4,830,161                   

ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 19 3,545,710            -                            2,320,710               -                                 

หุน้กูช้นิดไม่มีประกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 18,948,721          10,972,460            18,948,721             10,972,460                 

เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน -                           92,400                   -                              -                                 

ส ารองรายการภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 1,433,906            1,152,881              -                              -                                 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 148,310               145,186                 101,384                  101,767                      

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 22 240,250               182,962                 191,369                  136,668                      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 154,378               160,396                 54,828                    60,388                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 32,545,635          19,172,108            27,211,951             16,993,969                 

รวมหนีสิ้น 62,082,235          49,671,868            53,180,737             44,602,041                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 15,162,734,320 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท

      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 17,991,720,358 หุน้ 

       มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท) 23 16,224,126          19,251,141            16,224,126             19,251,141                 

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 14,862,734,320 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.07 บาท 15,903,126          15,903,126            15,903,126             15,903,126                 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,295,631            2,295,631              2,295,631               2,295,631                   

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 56,374                 51,532                   56,374                    51,532                        

ก าไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,378,648          11,010,081            7,893,897               7,508,824                   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (234,563)              (186,148)               -                              -                                 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 29,832,253          30,507,259            27,582,065             27,192,150                 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,641                   (29,427)                 -                              -                                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,836,894          30,477,832            27,582,065             27,192,150                 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 91,919,129          80,149,700            80,762,802             71,794,191                 

-                           -                            -                              -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รำยได้

รายไดจ้ากการขายโครงการ 5,413,303           5,934,283           3,114,005           4,278,393            
รายไดค้่าบริการธุรกิจ 1,120,280           1,163,291           1,611,250           1,662,936            
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 42                       25,562                18,452                25,562                 
รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า 21,314                22,581                7,888                  8,474                   
รายไดค้่าบริการอ่ืน 25 85,499                84,960                7,158                  7,161                   
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากการขายท่ีดิน 43,346                6,047                  144,138              36,614                 
   ดอกเบ้ียรับ 90,141                49,716                193,396              154,629               
   เงินปันผลรับ 9 -                         -                         270,000              -                           
   อ่ืน ๆ 107,966              58,449                87,093                25,426                 

รวมรำยได้ 6,881,891           7,344,889           5,453,380           6,199,195            

ค่ำใช้จ่ำย 

ตน้ทุนขายโครงการ 3,540,062           3,949,671           2,100,333           2,712,625            
ตน้ทุนบริการธุรกิจ 902,142              820,341              1,431,492           1,270,861            
ตน้ทุนขายวสัดุก่อสร้าง 6,072                  27,955                15,141                27,581                 
ตน้ทุนบริการโครงการเพ่ือเช่า 18,211                17,415                8,780                  7,864                   
ตน้ทุนบริการอ่ืน 25 88,955                86,095                8,196                  8,874                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,074,581           737,261              572,384              451,204               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 630,615              762,039              460,248              527,682               

รวมค่ำใช้จ่ำย 6,260,638           6,400,777           4,596,574           5,006,691            

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

   และบริษทัร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 621,253              944,112              856,806              1,192,504            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 16,686                142,029              -                         -                           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 (23,923)              -                         -                         -                           

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 614,016              1,086,141           856,806              1,192,504            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (148,732)            (200,868)            (197,930)            (175,184)              

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 465,284              885,273              658,876              1,017,320            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (102,751)            (179,441)            (80,876)              (212,091)              

ก ำไรส ำหรับงวด 362,533              705,832              578,000              805,229               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (38,864)              23,206                -                         -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (38,864)              23,206                -                         -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 323,669              729,038              578,000              805,229               

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 363,074              729,637              578,000              805,229               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (541)                   (23,805)              

362,533              705,832              

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 324,210              752,843              578,000              805,229               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (541)                   (23,805)              

323,669              729,038              

ก ำไรต่อหุ้น 24.2

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.024 0.051 0.039 0.056

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รำยได้

รายไดจ้ากการขายโครงการ 13,717,933         19,126,453         9,129,357           11,574,646          

รายไดค้่าบริการธุรกิจ 3,062,743           3,264,979           4,293,850           4,734,698            

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 2,119                  79,763                22,933                83,065                 

รายไดจ้ากโครงการเพ่ือเช่า 63,487                68,228                23,993                25,138                 

รายไดค้่าบริการอ่ืน 25 215,462              208,380              24,509                23,278                 

รายไดอ่ื้น

   ก  าไรจากการขายท่ีดิน 86,574                36,793                257,663              69,302                 

   ก  าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,604                  -                         -                         -                           

   ดอกเบ้ียรับ 260,638              151,060              582,064              447,791               

   เงินปันผลรับ 8, 9 66                       50                       1,072,066           323,950               

   อ่ืน ๆ 332,724              193,293              254,294              107,928               

รวมรำยได้ 17,744,350         23,128,999         15,660,729         17,389,796          

ค่ำใช้จ่ำย 

ตน้ทุนขายโครงการ 9,159,083           12,674,233         6,041,111           7,665,513            

ตน้ทุนบริการธุรกิจ 2,459,333           2,620,841           3,768,892           4,040,514            

ตน้ทุนขายวสัดุก่อสร้าง 8,307                  81,706                19,665                84,652                 

ตน้ทุนบริการโครงการเพ่ือเช่า 53,945                52,611                25,803                24,296                 

ตน้ทุนบริการอ่ืน 25 244,335              242,953              26,076                25,249                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,437,101           2,136,146           1,542,104           1,251,267            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,859,737           1,931,292           1,401,930           1,485,514            

ค่าใชจ่้ายอ่ืน

   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันา

      อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (โอนกลบั) 6.4 (1,115)                147,565              -                         -                           

รวมค่ำใช้จ่ำย 16,220,726         19,887,347         12,825,581         14,577,005          

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

   และบริษทัร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 1,523,624           3,241,652           2,835,148           2,812,791            

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 207,949              (42,246)              -                         -                           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.2 (50,996)              -                         -                         -                           

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 1,680,577           3,199,406           2,835,148           2,812,791            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (414,547)            (559,811)            (566,477)            (483,336)              

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 1,266,030           2,639,595           2,268,671           2,329,455            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (266,407)            (617,616)            (249,625)            (418,403)              

ก ำไรส ำหรับงวด 999,623              2,021,979           2,019,046           1,911,052            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (48,415)              26,356                -                         -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (48,415)              26,356                -                         -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 951,208              2,048,335           2,019,046           1,911,052            

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 1,002,540           2,045,897           2,019,046           1,911,052            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,917)                (23,918)              

999,623              2,021,979           

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 954,125              2,072,253           2,019,046           1,911,052            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,917)                (23,918)              

951,208              2,048,335           

ก ำไรต่อหุ้น 24.2

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.067 0.143 0.136 0.134

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของผูมี้
ผลต่างจากการแปลงคา่ รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนทนุจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ - งบการเงินท่ีเป็น ส่วนของผูถื้อหุ้น ไมมี่อ านาจควบคุม รวมส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ คา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                             -                             -                             -                             -                             2,045,897               -                             2,045,897               (23,918)                  2,021,979               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             26,356                    26,356                    -                             26,356                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             2,045,897               26,356                    2,072,253               (23,918)                  2,048,335               
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ -                             -                             -                             100,000                  -                             -                             -                             100,000                  -                             100,000                  
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             13,000                    13,000                    
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 24) -                             -                             9,108                      -                             -                             -                             -                             9,108                      -                             9,108                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                             -                             -                             -                             -                             (1,857,084)             -                             (1,857,084)             -                             (1,857,084)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 15,285,486             1,470,187               49,809                    100,000                  1,287,942               10,376,368             (150,104)                28,419,688             (10,307)                  28,409,381             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                             -                             -                             -                             -                             1,002,540               -                             1,002,540               (2,917)                    999,623                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             (48,415)                  (48,415)                  -                             (48,415)                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             1,002,540               (48,415)                  954,125                  (2,917)                    951,208                  
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 24) -                             -                             4,842                      -                             -                             -                             -                             4,842                      -                             4,842                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                             -                             -                             -                             -                             (1,633,973)             -                             (1,633,973)             -                             (1,633,973)             
บริษทัยอ่ยเปล่ียนสภาพเป็นการร่วมคา้ -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             36,985                    36,985                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 15,903,126             2,295,631               56,374                    -                             1,433,037               10,378,648             (234,563)                29,832,253             4,641                      29,836,894             

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทนุจากการจ่าย เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ คา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 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 -                           -                           -                           -                           -                           1,911,052            1,911,052            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           1,911,052            1,911,052            

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ -                           -                           -                           100,000               -                           -                           100,000               

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 24) -                           -                           9,108                   -                           -                           -                           9,108                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                           -                           -                           -                           -                           (1,857,084)           (1,857,084)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 15,285,486          1,470,187            49,809                 100,000               1,287,942            6,663,074            24,856,498          

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 -                           -                           -                           -                           -                           2,019,046            2,019,046            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           2,019,046            2,019,046            

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 24) -                           -                           4,842                   -                           -                           -                           4,842                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                           -                           -                           -                           -                           (1,633,973)           (1,633,973)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 15,903,126          2,295,631            56,374                 -                           1,433,037            7,893,897            27,582,065          

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 1,266,030          2,639,595          2,268,671          2,329,455            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายลดลง
      จากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 9,159,083          12,674,233        6,041,110          7,665,513            
   ค่าเส่ือมราคาส าหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12,560               11,353               11,715               10,116                 
   ค่าเส่ือมราคาส าหรับอาคารและอุปกรณ์ 154,545             136,860             94,176               80,747                 
   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ 48                      37                      -                     24                        
   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,989               19,340               32,336               16,854                 
   ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 21,518               21,519               1,571                 1,572                   
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 256                    (103)                   262                    (3)                        
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (820)                   -                         -                     -                          
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,664                 -                         -                     -                          
   ก  าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,991)                -                         (3,982)                -                          
   ก  าไรท่ียงัไม่รับรู้จากรายการระหวา่งบริษทัฯกบัการร่วมคา้ 324,385             193,608             -                     -                          
   โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ -                         (3,689)                -                     -                          
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (5,430)                4,798                 (10,687)              5,378                   
   รายไดสิ้ทธิการเช่ารับตดับญัชี (30,842)              (30,842)              -                     -                          
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (18,467)              14,115               (11,951)              11,005                 
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (โอนกลบั) (1,115)                147,565             -                     -                          
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนับา้นและอาคารชุด 89,655               74,796               70,244               52,101                 
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคดีฟ้องร้อง 109                    -                         109                    -                          
   ค่าใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,860               12,561               8,834                 8,257                   
   ประมาณการค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาโรงแรม 1,910                 1,810                 735                    698                      
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 4,842                 9,108                 4,842                 9,108                   
   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (207,949)            42,246               -                     -                          
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 50,996               -                         -                     -                          
   เงินปันผลรับ (66)                     (50)                     (1,072,066)         (323,950)              
   ดอกเบ้ียรับ (260,638)            (151,060)            (582,064)            (447,791)              
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 424,682             576,943             576,612             500,467               
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 11,035,814        16,394,743        7,430,467          9,919,551            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ 21,442               (256,005)            (7,136)                (275,320)              
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (20,011,864)       (16,636,851)       (14,206,379)       (10,404,763)         
   เงินมดัจ าค่าท่ีดินและซ้ือสินทรัพย์ 1,744,737          156,480             (134,049)            928,972               
   งานระหวา่งบริหารโครงการ (489,494)            (211,548)            (489,494)            (211,548)              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (88,741)              345,678             54,443               (2,599)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (206,883)            (42,715)              (166,940)            (3,583)                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 89,761               (52,410)              24,597               (41,647)               
   ตัว๋เงินจ่ายค่าท่ีดิน 2,864,610          (314,876)            1,639,610          (314,876)              
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้และค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 1,984,198          1,004,081          477,623             960,997               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (433,986)            (40,842)              (439,744)            39,051                 
   หน้ีสินอ่ืน (9,337)                (12,919)              (4,392)                (7,363)                 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (3,499,743)         332,816             (5,821,394)         586,872               
จ่ายภาษีเงินได้ (645,056)            (964,097)            (471,836)            (538,294)              
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (4,144,799)         (631,281)            (6,293,230)         48,578                 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (1,446,200)         -                         (1,446,200)         -                          
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง 322,824             -                         322,824             -                          
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (5,089,833)         (2,684,000)         (13,245,203)       (10,514,096)         
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 4,869,533          1,968,000          15,494,648        8,377,385            
เงินลงทุนระยะยาวเพ่ิมข้ึน (72,546)              (419,996)            (1,751)                -                          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 91,818               -                         91,818               -                          
เงินสดจ่ายค่าเงินมดัจ าส าหรับเงินลงทุน -                         (250,000)            -                     (250,000)              
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน -                         (9,795)                -                     -                          
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (83,533)              (10,732)              (83,533)              (10,732)               
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (210,941)            (107,003)            (179,594)            (69,513)               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (59,916)              (18,621)              (57,245)              (15,505)               
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (697,427)            (527,200)              
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ (225,000)            (50,000)              (225,000)            (50,000)               
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมคา้ 50,000               -                         50,000               -                          
เงินสดลดลงจากบริษทัยอ่ยท่ีเปล่ียนเป็นการร่วมคา้ (152,410)            -                         -                         -                          
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (248,959)            -                         -                         -                          
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,083                 -                         -                         -                          
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 86                      105                    75                      5                         
ดอกเบ้ียรับ 253,759             113,292             614,195             342,756               
เงินปันผลรับ 270,066             50,050               1,072,066          323,950               
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,729,169)         (1,418,700)         1,709,673          (2,392,950)           
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 3,850,000          (416,000)            3,850,000          (416,000)              
ตัว๋แลกเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,040,460)         488,872             (1,040,460)         488,872               
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         92,400               378,770             611,749               
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         (867,983)            (387,419)              
เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน 4,401,541          4,060,305          2,496,500          3,600,100            
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (3,523,891)         (3,283,937)         (2,780,777)         (2,410,733)           
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 11,000,000        5,000,000          11,000,000        5,000,000            
จ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ (38,520)              (17,655)              (38,520)              (17,655)               
จ่ายช าระหุ้นกูค้รบก าหนด (6,000,000)         (2,000,000)         (6,000,000)         (2,000,000)           
จ่ายช าระดอกเบ้ีย (1,486,578)         (965,003)            (1,344,746)         (918,916)              
เจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 2,836                 20,000               2,836                 20,000                 
จ่ายช าระเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน (5,113)                (3,154)                (5,113)                (3,154)                 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                         13,000               -                         -                          
เงินปันผลจ่าย (1,633,973)         (1,857,084)         (1,633,973)         (1,857,084)           
เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                         100,000             -                         100,000               
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 5,525,842          1,231,744          4,016,534          1,809,760            
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (35,870)              26,356               -                         -                          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (383,996)            (791,881)            (567,023)            (534,612)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,977,568          3,540,858          1,531,628          1,991,083            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 2,593,572          2,748,977          964,605             1,456,471            

-                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีเป็นตน้ทุนโครงการ 1,092,072          438,685             811,480             467,803               
   โอนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ไปเป็น (มาจาก) ตน้ทุนโครงการพฒันา
     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 67,997               (9,653)                -                         -                          
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นตน้ทุนโครงการพฒันา
      อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 15,972               2,080                 4,184                 -                          
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