บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ตัว๋ เงินรับและเงินให้กยู้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่สูงกว่าประมาณการส่ วนได้เสี ยในมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยรอจัดสรร
ค่าความนิยม
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

2562

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

3,006,632,536
1,667,005,976
49,999,010
2,562,838,924
600,000
56,080,729,115
685,046,664
3,373,561,402
611,200,358
692,816,529
178,577,848
68,909,008,362

2,131,828,639
340,785,150
1,969,968,451
280,000,000
197,647,202
200,000,000
1,706,400,000
2,000,000
62,843,672,673
1,313,670,033
2,114,049,030
847,512,716
635,422,335
74,582,956,229

1,496,946,380
1,570,246,649
17,343,979
2,562,838,924
600,000
38,570,237,947
273,741,493
3,325,138,102
145,998,369
692,816,529
134,748,394
48,790,656,766

921,670,073
340,785,150
1,822,724,488
62,487,326
1,706,400,000
2,000,000
42,626,609,707
631,169,612
1,868,451,030
193,013,826
594,401,872
50,769,713,084

7.3

123,900,000

5,539,088,270

10,006,419,021

12,686,019,758

14
15
16
17
18
15
19
20
21
22
23

143,666,458
1,099,365,122
171,532,910
199,459,387
2,711,632,225
27,610,489,234
3,545,557,205
1,835,789,542
3,884,118,283

136,257,603
560,690,961
199,333,853
841,308,451
324,949,165
17,944,398,056
2,663,188,484
1,757,414,782

144,330,400
8,554,330,845
343,632,009
1,522,351,490
18,247,137,590
2,261,144,291
1,438,375,110
301,662,399

6,464,555,956
1,114,832,700
317,369,152
289,739,589
15,548,958,156
1,777,900,040
335,886,210

697,101,931
1,342,755,389
357,722,187
43,723,089,873
112,632,098,235

2,018,224,327
195,940,671
1,244,674,645
327,595,701
33,753,064,969
108,336,021,198

698,801,258
136,024,558
43,654,208,971
92,444,865,737

28,587,389
473,835,415
209,036,949
39,246,721,314
90,016,434,398

8
9
7, 10
7
11
7.3
14
12

13
9

16, 24
41

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562

2563

2562

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

25

2,919,000,000

5,513,892,000

2,919,000,000

5,513,892,000

ตัว๋ แลกเงิน

25

1,123,196,083

1,383,353,350

1,123,196,083

1,383,353,350

เจ้าหนี้การค้า

26

2,214,301,544

2,192,664,493

1,263,891,106

1,425,675,088

เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

27

5,359,911,905

3,912,047,417

2,751,353,906

2,613,478,417

ตัว๋ เงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน - ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

29

2,372,350,386

1,328,560,515

1,166,648,831

1,328,560,515

หุ้นกูช้ นิดไม่มีประกัน - ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

30

8,196,653,293

4,997,800,886

8,196,653,293

4,997,800,886

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

22

175,730,851

-

130,815,967

-

124,255,311

236,883,448

2,630,680

165,070,921

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ค่างวดที่ยงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้

32

146,996,659

157,789,739

116,868,692

109,993,733

12.5

3,670,306,419

4,563,181,098

1,167,374,909

1,210,058,382

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

7.3

709,849,145

1,218,972,674

475,890,643

1,132,983,147

เงินประกันการก่อสร้าง

836,861,775

746,922,106

540,505,682

545,893,488

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

876,026,696

851,622,790

536,410,555

574,471,997

1,227,159,071

680,020,399

904,206,493

658,794,315

760,685,495

456,465,419

682,482,811

330,879,897

30,713,284,633

28,240,176,334

21,977,929,651

21,990,906,136

ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รายได้คา่ สิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี

221,054,514

262,231,762

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7.3

-

-

923,944,201

347,663,257

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

27

14,455,783,119

15,793,076,210

9,600,258,358

10,645,704,253

หนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซ้ือคืนและขายคืน
ตัว๋ เงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ครบกาหนดชาระ

28

637,777,545

552,451,490

601,160,872

552,451,490

29

990,586,063

3,415,563,827

337,083,771

1,520,680,773

30

23,464,993,823

26,266,877,903

23,464,993,823

26,266,877,903

17.1

501,806,784

1,163,468,730

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

22

1,588,260,342

-

1,290,549,289

-

31

329,392,725

314,221,235

225,452,341

214,670,103

ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

32

289,641,830

283,350,213

264,322,024

242,575,309

41

24,098,465

-

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

218,176,212

169,758,875

120,112,594

89,837,371

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

42,721,571,422

48,221,000,245

36,827,877,273

39,880,460,459

รวมหนีส้ ิน

73,434,856,055

76,461,176,579

58,805,806,924

61,871,366,595

ภายในหนึ่งปี
หุ้นกูช้ นิดไม่มีประกัน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ครบกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
สารองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสี ยของเงินลงทุนในการร่ วมค้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562

2563

2562

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

33

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 19,762,734,320 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท
(2562: หุ้นสามัญ 15,162,734,320 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท)

21,146,125,722

16,224,125,722

21,146,125,722

16,224,125,722

15,903,125,722

15,903,125,722

15,903,125,722

15,903,125,722

2,354,712,442

2,295,630,600

2,354,712,442

2,295,630,600

-

59,081,842

-

59,081,842

47,150,000

-

47,150,000

-

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 14,862,734,320 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.07 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น

34.1
34.1, 37

กาไรสะสม - จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

35

1,706,066,856

1,622,412,573

1,706,066,856

1,622,412,573

อื่น ๆ

36

-

935,010,301

-

935,010,301

12,784,648,103

11,628,178,858

8,792,692,223

8,264,817,066

กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
หุ้นทุนซื้อคืน

36

-

(935,010,301)

-

(935,010,301)

หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

37

4,973,742,572

-

4,973,742,572

-

(393,892,303)

(565,051,173)

(138,431,002)

-

37,375,553,392

30,943,378,422

33,639,058,813

28,145,067,803

1,821,688,788

931,466,197

-

-

39,197,242,180

31,874,844,619

33,639,058,813

28,145,067,803

112,632,098,235

108,336,021,198

92,444,865,737

90,016,434,398

-

-

-

-

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริ ษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2563

2562

30,558,839,891

19,126,382,867

22,195,562,921

17,067,591,513

2,751,289,235

4,600,931,022

3,218,208,902

6,852,907,438

รายได้ค่าบริ หารโรงแรม
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง

139,340,789

145,342,440

-

-

53,002,452

44,233,010

120,133,297

131,726,214

รายได้จากโครงการเพือ่ เช่า
รายได้คา่ บริ การอื่น

119,091,475

89,839,505

69,959,707

37,401,071

211,569,133

303,310,829

12,992,640

33,366,354

10,687,593

507,788,345

10,687,593

498,391,253

-

422,770,079

-

-

93,128,416

-

-

-

-

122,248

506,004,804

380,122,248

รำยได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้คา่ บริ การธุรกิจ

39

รายได้อื่น
กาไรจากการขายที่ดิน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ

17
16, 17.2

770,307,224

618,639,570

354,464,654

508,137,633

รวมรำยได้

อื่น ๆ

34,707,256,208

25,859,359,915

26,488,014,518

25,509,643,724

ค่ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์

22,909,904,102

13,974,768,413

16,905,174,714

12,277,988,176

1,974,961,362

3,730,497,931

2,528,054,013

5,954,936,994

472,898,166

398,364,183

-

-

47,204,337

37,601,716

104,791,529

114,097,343

93,290,300

81,733,511

44,705,924

44,268,922

269,991,604

328,573,362

25,731,241

34,867,437

2,659,619,043

1,927,212,399

2,003,126,005

1,729,890,915

3,800,335,783

2,770,222,441

3,267,932,371

2,107,261,700

32,228,204,697

23,248,973,956

24,879,515,797

22,263,311,487

ต้นทุนบริ การธุรกิจ
ต้นทุนค่าบริ หารโรงแรม
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
ต้นทุนบริ การโครงการเพือ่ เช่า
ต้นทุนบริ การอื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย

39

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

2,479,051,511

2,610,385,959

1,608,498,721

3,246,332,237

17.2

452,357,092

881,422,506

-

-

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

18.2

(23,133,521)

(90,674,134)

-

-

รายได้ทางการเงิน

287,594,192

431,552,455

558,957,251

696,570,116

ต้นทุนทางการเงิน

(977,802,413)

(935,524,312)

(984,090,583)

(1,143,756,164)

กำไรก่ อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2,218,066,861

2,897,162,474

1,183,365,389

2,799,146,189

กำไรสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

41

(760,237,533)

(621,730,326)

(169,214,519)

(512,381,544)

1,457,829,328

2,275,432,148

1,014,150,870

2,286,764,645

บริ ษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2562

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

(7,282,374)

(285,967,119)

-

-

(7,282,374)

(285,967,119)

-

-

-9,040,221

(35,907,078)

(14,018,054)

(23,923,304)

(527,519,853)

-

(160,671,002)

-

9,367,329

-

-

-

(527,192,745)

(35,907,078)

(174,689,056)

(23,923,304)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรั บปี

(534,475,119)

(321,874,197)

(174,689,056)

(23,923,304)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรั บปี

923,354,209

1,953,557,951

839,461,814

2,262,841,341

1,673,085,667

2,392,442,307

1,014,150,870

2,286,764,645

(215,256,339)

(117,010,159)

1,457,829,328

2,275,432,148

1,131,895,704

2,067,986,337

839,461,814

2,262,841,341

0.06

0.16

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

31, 41

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- สุทธิจากภาษีเงินได้

41

ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ จากภาษีเงินได้

กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(208,541,495)

(114,428,386)

923,354,209

1,953,557,951

0.11

0.17

34.2

บริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุน้ ทุนซื้อคืน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลจ่าย
สารองตามกฎหมาย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
จากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(276,502,281)
(288,548,892)
(288,548,892)
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
30,848,334,896
2,392,442,307
(324,455,970)
2,067,986,337
(543,106,735)
1,969,396
(1,431,805,472)
-

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
4,056,510
(117,010,159)
2,581,773
(114,428,386)
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
30,852,391,406
2,275,432,148
(321,874,197)
1,953,557,951
(543,106,735)
1,969,396
(1,431,805,472)
-

หุน้ ทุนซื้ อคืน
(391,903,566)
(543,106,735)
-

หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มี
ลักษณะคล้ายทุน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

723,308,802

723,308,802

1,622,412,573

935,010,301

11,628,178,858

(935,010,301)

-

(565,051,173)

-

-

(565,051,173)

30,943,378,422

318,529,271
931,466,197

318,529,271
31,874,844,619

1,622,412,573

935,010,301

11,628,178,858

(935,010,301)

-

(565,051,173)

-

-

(565,051,173)

30,943,378,422

931,466,197

31,874,844,619

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
2,295,630,600
-

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้
-

-

-

-

-

-

15,903,125,722

2,295,630,600

-

59,081,842

15,903,125,722

2,295,630,600

-

59,081,842

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจาก

-

ส่วนแบ่งกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจาก
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
-

ยังไม่ได้จดั สรร
11,301,231,270
2,392,442,307
(35,907,078)
2,356,535,229
(543,106,735)
(1,431,805,472)
(54,675,434)

ทุนเรื อนหุน้
หมายเหตุ ที่ออกและชาระแล้ว
15,903,125,722
36
34.1
43
35
-

-

กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่กาหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
(276,502,281)
(288,548,892)
(288,548,892)
-

ส่ วนทุนจากการจ่าย
จัดสรรแล้ว
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ สารองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
57,112,446
1,567,737,139
391,903,566
543,106,735
1,969,396
54,675,434
-

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบตั ิ

4

-

-

-

-

-

-

(101,412,244)

-

-

-

703,308,612

-

703,308,612

601,896,368

-

601,896,368

2,295,630,600
-

47,150,000

59,081,842
-

1,622,412,573
-

935,010,301
-

11,526,766,614
1,673,085,667
(9,040,221)
1,664,045,446
-

(935,010,301)
-

-

(565,051,173)
(13,997,218)
(13,997,218)
-

703,308,612
(527,519,853)
(527,519,853)
-

-

37

15,903,125,722
-

9,367,329
9,367,329
-

138,257,439
(532,149,742)
(532,149,742)
-

31,545,274,790
1,673,085,667
(541,189,963)
1,131,895,704
47,150,000

931,466,197
(215,256,339)
6,714,844
(208,541,495)
-

32,476,740,987
1,457,829,328
(534,475,119)
923,354,209
47,150,000

34.1
43

-

59,081,842
-

-

(59,081,842)
-

-

-

(848,380,807)

-

-

-

-

-

-

(848,380,807)

-

(848,380,807)

37
35
36
37

-

-

-

-

83,654,283
-

(935,010,301)
-

(102,279,456)
(83,654,283)
628,150,589
-

935,010,301
-

4,973,742,572

-

-

-

-

(102,279,456)
628,150,589
4,973,742,572

-

(102,279,456)
628,150,589
4,973,742,572

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

931,428,001

931,428,001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222,163,821

222,163,821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,491,816

1,491,816

15,903,125,722
-

2,354,712,442
-

47,150,000
-

-

1,706,066,856
-

-

12,784,648,103
-

-

4,973,742,572
-

(579,048,391)

175,788,759

9,367,329

(393,892,303)
-

37,375,553,392
-

(56,319,552)
1,821,688,788
-

(56,319,552)
39,197,242,180
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
โอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ไปส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายของหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน สุ ทธิจากภาษีเงินได้
สารองตามกฎหมาย
ขายคืนหุน้ ทุนซื้อคืน
ออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
จากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
จากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
จากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ของบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
จากการจ่ายคืนทุนผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไรสะสม
หมายเหตุ

ในตราสารทุนที่กาหนดให้

จัดสรรแล้ว

ทุนเรื อนหุ ้น

ส่ วนเกินมูลค่า

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ส่ วนทุนจากการจ่าย

ที่ออกและชาระแล้ว

หุ้นสามัญ

ที่จะซื้ อหุ ้น

โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

สารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

อื่น ๆ

หุ ้นทุนซื้อคืน

หุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มี

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ลักษณะคล้ายทุน

ผ่านขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

15,903,125,722

2,295,630,600

-

57,112,446

1,567,737,139

391,903,566

8,031,563,366

(391,903,566)

-

-

27,855,169,273

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

2,286,764,645

-

-

-

2,286,764,645

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

(23,923,304)

-

-

-

(23,923,304)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

2,262,841,341

-

-

-

2,262,841,341
(543,106,735)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

36

-

-

-

-

-

543,106,735

(543,106,735)

(543,106,735)

-

-

34.1

-

-

-

1,969,396

-

-

-

-

-

-

1,969,396

เงินปันผลจ่าย

43

-

-

-

-

-

-

(1,431,805,472)

-

-

-

(1,431,805,472)

สารองตามกฎหมาย

35

หุ ้นทุนซื้ อคืน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

-

-

-

-

54,675,434

-

(54,675,434)

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

15,903,125,722

2,295,630,600

-

59,081,842

1,622,412,573

935,010,301

8,264,817,066

(935,010,301)

-

-

28,145,067,803

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมที่รำยงำนไว้ เดิม

15,903,125,722

2,295,630,600

-

59,081,842

1,622,412,573

935,010,301

8,264,817,066

(935,010,301)

-

-

28,145,067,803

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจาก
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ

-

-

-

-

-

-

(66,093,702)

-

-

22,240,000

(43,853,702)

15,903,125,722

2,295,630,600

-

59,081,842

1,622,412,573

935,010,301

8,198,723,364

(935,010,301)

-

22,240,000

28,101,214,101

กาไรสาหรับงวด

-

-

-

-

-

-

1,014,150,870

-

-

-

1,014,150,870

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

-

-

-

(14,018,054)

-

-

(160,671,002)

(174,689,056)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

-

-

-

1,000,132,816

-

-

(160,671,002)

839,461,814

37

-

-

47,150,000

-

-

-

-

-

-

-

47,150,000

34.1

-

59,081,842

-

(59,081,842)

-

-

-

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

-

(848,380,807)

-

-

-

(848,380,807)

37

-

-

-

-

-

-

(102,279,456)

-

-

-

(102,279,456)

35

-

-

-

-

83,654,283

-

(83,654,283)

-

-

-

-

ขายคืนหุ ้นทุนซื้ อคืน

36

-

-

-

-

-

(935,010,301)

628,150,589

935,010,301

-

-

628,150,589

ออกหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

37

15,903,125,722

2,354,712,442

47,150,000

-

1,706,066,856

-

8,792,692,223

-

4,973,742,572
4,973,742,572

(138,431,002)

4,973,742,572
33,639,058,813

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง

ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้น
โอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ไปส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน สุทธิ จากภาษีเงินได้
สารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายลดลง
จากการโอนเป็ นต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับสิ ทธิ การเช่า
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ขาดทุน (กาไร) จากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไรสุทธิ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรที่ยงั ไม่รับรู ้จากรายการระหว่างบริ ษทั ฯกับการร่ วมค้า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้สิทธิ การเช่ารับตัดบัญชี
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
และที่ดินรอการพัฒนา (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันบ้านและอาคารชุด
ค่าใช้จ่ายสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาโรงแรมและโครงการเช่า (โอนกลับ)
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2563

2562

2,218,066,861

2,897,162,474

1,183,365,389

2,799,146,189

22,879,276,786
79,124,114
318,450,882
184,975,593
244,291,799
3,089,942
(16,220,616)
(2,924,356)
(64,911)
(93,128,416)
258,691,703
65,796,750
108,500,000
(41,177,248)
(11,533,731)

13,450,178,055
25,144,661
231,993,295
28,770,748
142,909,362
2,920,175
636,056
(279)
(422,770,079)
419,164,457
21,825,660
(41,149,981)
8,741,463

16,894,013,978
31,965,516
229,782,414
155,201,908
135,306,483
(8,242,671)
(2,924,356)
(56,233)
137,917,865
61,216,764
203,853,975
(11,533,731)

11,726,357,252
24,591,371
150,420,117
2,101,439
95,210,320
2,920,175
636,056
(279)
6,779,682
8,385,693

(167,186,224)
25,000,000
(1,204,803)
1,200,000
129,978,606
147,544,621
(3,431,547)
5,871,573
1,491,816
(452,357,092)
23,133,521
(287,594,192)
1,005,129,483

397,703,246
(20,000,000)
43,127,320
7,840,000
22,500,000
103,941,533
90,236,806
4,838,559
589,030
1,969,396
(881,422,506)
90,674,134
(122,248)
(431,552,455)
1,016,613,714

(84,175,950)
25,000,000
(1,204,803)
136,000,000
85,000,000
94,760,083
102,012,935
(1,416,402)
5,871,573
(506,004,804)
(558,957,251)
1,011,417,653

450,266,950
(20,000,000)
36,127,320
130,000,000
12,500,000
90,366,276
63,581,445
2,250,797
589,030
1,969,396
(380,122,248)
(696,570,116)
1,224,845,566

26,622,790,914

17,212,462,596

19,318,170,335

15,732,352,431

บริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
เงินมัดจาค่าที่ดิน
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ตัว๋ เงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่างวดที่ยงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
รับชาระเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
ตัว๋ เงินรับและเงินให้กยู้ มื ระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากลูกหนี้ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) จำกกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2562

2563

2562

237,165,725
(20,491,185,205)
(1,259,512,372)
239,707,807
896,378,690
(101,177,579)

(892,546,389)
(24,188,575,269)
338,415,905
(44,394,169)
41,284,441
41,171,470

191,261,075
(15,588,314,031)
(1,456,687,072)
47,015,457
904,091,571
10,499,964

(984,860,377)
(20,157,577,081)
583,415,905
(3,316,673)
413,524,138
(10,398,813)

(16,770,488)
(1,304,829,329)
(1,587,646,602)
373,441,407
(64,141,351)
3,544,221,617
(713,520,210)
2,830,701,407

168,487,279
1,016,182,733
(214,581,065)
113,476,092
(39,648,441)
(6,448,264,817)
(839,168,958)
(7,287,433,775)

(161,783,982)
(1,304,829,328)
(699,775,977)
215,679,092
(66,739,407)
1,408,587,697
(462,237,765)
946,349,932

163,136,357
346,299,679
(880,178,183)
111,487,746
(10,162,031)
(4,696,276,902)
(654,344,105)
(5,350,621,007)

(350,000,000)
(1,405,379,581)
5,855,628,927
1,400,000
(33,187,802)
(1,324,185,737)
(175,679,991)
(2,874,060,796)
280,000,000
(24,251,300)
(500,000,000)
300,250,000
43,032,826
(89,703,122)
9,345,794
42,174,338
361,049,022
202,730,000
319,162,578

2,097,650,001
(2,784,600,000)
2,160,024,781
(200,000,000)
(138,257,603)
(57,140,765)
(942,973,940)
(244,013,587)
(886,407,768)
142,770,272
(1,173,432,565)
180,000,000
(18,959,630)
18,703,795
280
354,217,930
380,122,248
(1,112,296,551)

(350,000,000)
(8,091,400,347)
9,710,708,185
1,400,000
(31,251,821)
(736,678,650)
(101,082,672)
(1,521,774,889)
1,000,000
(500,000,000)
300,250,000
43,032,826
9,345,794
18,569,256
482,426,844
506,004,804
(259,450,670)

2,097,650,001
(8,496,361,788)
9,852,449,389
(2,000,000)
(39,548,885)
(900,725,259)
(117,956,655)
(2,644,090,754)
12,500,000
180,000,000
18,703,795
280
647,638,787
380,122,248
988,381,159

บริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารลดลง
ตัว๋ แลกเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้ สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิ ซ้ือคืนและขายคืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
จ่ายชาระหุน้ กูค้ รบกาหนด
จ่ายชาระดอกเบี้ย
ชาระคืนเงินต้นของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่ายของหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุนและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้
จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินสาหรับการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุน้ ทุน
เงินสดรับจากการขายหุน้ ทุนซื้ อคืน
เงินสดรับจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายคืนส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(2,594,892,000)
(260,000,000)
69,373,650
5,936,623,275
(8,371,051,913)
5,378,200,000
(14,838,611)
(5,000,000,000)
(2,044,629,499)
(231,889,718)
(127,849,320)
(848,380,807)
5,050,000,000
(36,384,285)
628,150,589
222,163,821
(56,319,552)
(2,301,724,370)
26,664,282
874,803,897
2,131,828,639
3,006,632,536
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562
(736,108,000)
(4,500,000,000)
548,300,309
14,546,780,970
(6,449,644,011)
10,836,900,000
(45,204,558)
(4,000,000,000)
(1,837,511,806)
(4,750,498)
(1,431,805,472)
(543,106,735)
318,529,271
6,702,379,470
(103,429,070)
(1,800,779,926)
3,932,608,565
2,131,828,639

2563
(2,594,892,000)
(260,000,000)
981,717,139
(405,436,195)
30,000,000
4,775,723,275
(5,683,293,681)
5,378,200,000
(14,838,611)
(5,000,000,000)
(1,800,565,137)
(183,773,922)
(127,849,320)
(848,380,807)
5,050,000,000
(36,384,285)
628,150,589
(111,622,955)
575,276,307
921,670,073
1,496,946,380
-

2562
(736,108,000)
(4,500,000,000)
144,839,332
(265,578,014)
548,300,309
10,514,322,970
(6,131,899,242)
10,836,900,000
(45,204,558)
(4,000,000,000)
(1,637,965,154)
(4,750,498)
(1,431,805,472)
(543,106,735)
2,747,944,938
(1,614,294,910)
2,535,964,983
921,670,073

บริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

2563
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่เป็ นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ ทรัพย์เพื่อขาย
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมาจาก (ไปเป็ น) ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินให้กยู้ มื ตามสัญญาขายฝากที่ดินสิ้นสุดลงและโอนที่ดินเป็ นต้นทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแปลงสภาพเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในการร่ วมค้าเปลี่ยนสถานะเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลงจากการเปลี่ยนสถานะไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทางอ้อมเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2563

2562

1,259,938,507

894,997,713

956,279,730

486,634,609

2,082,852,460
102,034,256

-4,173,755
7,664,115

1,217,229,477
-

411,875
7,664,115

200,000,000
31,194,359
113,929,449
(22,355,587)
-

9,761,042
1,821,778,460
225,796,395
723,308,802
10,000,000

103,346,650
705,000,000
-

-

