
 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานและงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 



 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พนูนารถ เผา่เจริญ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 8 พฤษภาคม 2558 



บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 1,591,732        2,196,024        1,279,346        1,691,548        

เงินลงทุนชัว่คราว 4 251,729           1,571,688        -                       1,321,440        

ลูกหน้ีอ่ืน 2 8,614               5,739               366,514           5,674               

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5 4,920,848        4,169,710        4,182,447        3,874,064        

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน 98,480             -                       98,480             -                       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 23,009             23,009             23,009             23,009             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,607               6,678               3,658               1,712               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,903,019        7,972,848        5,953,454        6,917,447        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 17.3 13,054             5,054               8,000               -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                       -                       1,094,560        744,910           

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 1,122,093        1,011,328        534,942           536,347           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ 7,938               -                       7,938               -                       

อุปกรณ์ 8 17,492             17,251             11,368             11,406             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,615               7,591               7,186               6,974               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 80,393             113,139           58,403             87,414             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,759               2,360               2,611               2,260               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,252,344        1,156,723        1,725,008        1,389,311        

รวมสินทรัพย์ 8,155,363        9,129,571        7,678,462        8,306,758        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ 



ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 162,000           162,000           162,000           162,000           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 297,005           253,003           187,113           143,468           

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,012,059        1,318,496        917,979           1,190,916        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                       -                       -                       150,000           

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,203               1,357               935                  919                  

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 734,440           1,181,525        613,529           1,060,752        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 99,352             77,091             17,200             -                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 45,768             6,097               43,621             3,996               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,351,827        2,999,569        1,942,377        2,712,051        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                       -                       -                       110,000           

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,058               1,297               1,058               1,297               

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 805,369           948,531           754,009           896,228           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,022               3,624               2,380               2,136               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,672               100                  -                       -                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 815,121           953,552           757,447           1,009,661        

รวมหนีสิ้น 3,166,948        3,953,121        2,699,824        3,721,712        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 



ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 12

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 2,100,000        2,100,000        2,100,000        2,100,000        

   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 2,100,000        2,100,000        2,100,000        2,100,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,438,833        2,438,833        2,438,833        2,438,833        

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8,925               8,925               8,925               8,925               

กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 45,401             4,721               45,401             4,721               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 411,029           625,290           385,479           32,567             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (32,130)           (32,130)           -                       -                       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,972,058        5,145,639        4,978,638        4,585,046        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 16,357             30,811             -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,988,415        5,176,450        4,978,638        4,585,046        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 8,155,363        9,129,571        7,678,462        8,306,758        

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 808,258         939,672         681,502         -                     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 98                  -                     -                     -                     

รายไดอ่ื้น
      เงินปันผลรับ 6 -                     -                     610,206         -                     

      อ่ืนๆ 14,095           799                12,397           2,082             

รวมรายได้ 822,451         940,471         1,304,105      2,082             

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 411,855         622,708         350,039         -                     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 218                -                     -                     -                     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 54,461           37,566           47,729           723                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,839           16,860           27,800           14,527           

รวมค่าใช้จ่าย 501,373         677,134         425,568         15,250           

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
   และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 321,078         263,337         878,537         (13,168)          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (10,239)          (4,936)            (11,711)          (52)                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 310,839         258,401         866,826         (13,220)          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (64,183)          (52,688)          (53,243)          2,480             

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 246,656         205,713         813,583         (10,740)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 246,656         205,713         813,583         (10,740)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 246,410         199,171         813,583         (10,740)          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 246                6,542             

246,656         205,713         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 246,410         199,171         813,583         (10,740)          

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 246                6,542             

246,656         205,713         

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.059             0.066             0.194             (0.004)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 310,839         258,401         866,826         (13,220)          

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,936             1,118             1,137             595                

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (520)               -                     (520)               -                     

   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว (1,481)            -                     -                     -                     

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 398                356                244                222                

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     (610,206)       -                     

   ดอกเบ้ียรับ (11,420)          -                     (11,121)          -                     

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10,239           4,936             11,711           52                  

   ค่าใชจ่้ายบริจาคท่ีดิน 1,405             -                     1,405             -                     

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 313,396         264,811         259,476         (12,351)          

 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (90)                 (440)               (360,208)       (1,542)            

   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (709,375)       334,216         (270,014)       (244,588)       

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน (98,480)          -                     (98,480)          -                     

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,930)            4,373             (1,946)            50                  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (399)               644                (351)               15                  

 หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 43,313           19,701           55,873           26,080           

   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (306,437)       (58,295)          (272,937)       121,282         

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 39,671           (6,574)            39,625           (2,238)            

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,572             -                     -                     -                     

 เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (715,759)       558,436         (648,962)       (113,292)       

   รับดอกเบ้ีย 8,635             -                     10,489           -                     

   จ่ายดอกเบ้ีย (48,749)          (40,957)          (62,308)          (37,122)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (9,175)            (12,910)          (7,032)            (37)                 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (765,048)       504,569         (707,813)       (150,451)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 1,321,960      -                     1,321,960      -                     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (8,000)            (19,196)          (8,000)            -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                     -                     (349,650)       -                     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                     -                     -                     50,000           

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     -                     3,625             

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     610,206         -                     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ (7,938)            -                     (7,938)            -                     

ซ้ืออุปกรณ์ (1,610)            (1,104)            (775)               (947)               

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,401)            (63)                 (536)               (63)                 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (116,924)       (20,988)          -                     -                     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,186,087      (41,351)          1,565,267      52,615           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                     -                     (150,000)       -                     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                     -                     (110,000)       (30,000)          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (393)               (437)               (223)               (260)               

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                     304,423         -                     108,528         

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (590,247)       (627,382)       (589,442)       (1,601)            

เงินปันผลจ่าย (419,991)       -                     (419,991)       -                     

เงินปันผลจ่ายส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (14,700)          -                     -                     -                     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (1,025,331)    (323,396)       (1,269,656)    76,667           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (604,292)       139,822         (412,202)       (21,169)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,196,024      225,365         1,691,548      68,410           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 1,591,732      365,187         1,279,346      47,241           
-                                             -                                             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพ่ือการลงทุน -                     527,565         -                     527,353         

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นตน้ทุนโครงการพฒันา
      อสังหาริมทรัพย์ 2,564             -                     -                     -                     

   บริจาคท่ีดินอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,405             -                     1,405             -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากวา่ทุนจาก รวม ส่วนไดเ้สียท่ี รวม
ท่ีออกและชาํระ จากการจ่ายโดย กาํไรสะสม การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,500,000             -                           8,925                    -                           143,197                (32,130)                 1,619,992             21,005                  1,640,997             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                           -                           -                           199,171                - 199,171                6,542                    205,713                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 1,500,000             -                           8,925                    -                           342,368                (32,130)                 1,819,163             27,547                  1,846,710             

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2,100,000             2,438,833             8,925                    4,721                    625,290                (32,130)                 5,145,639             30,811                  5,176,450             

จดัสรรกาํไรสะสมตามกฎหมาย -                           -                           -                           40,680                  (40,680)                -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                           -                           -                           246,410                - 246,410                246                      246,656                

เงินปันผลจ่ายระหวา่งงวด (หมายเหตุ 16) -                           -                           -                           -                           (419,991)              -                           (419,991)              -                           (419,991)              

เงินปันผลจ่ายส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (14,700)                (14,700)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 2,100,000             2,438,833             8,925                    45,401                  411,029                (32,130)                 4,972,058             16,357                  4,988,415             

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน

ท่ีออกและชาํระ จากการจ่ายโดย รวมส่วนของ
เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่จดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  1 มกราคม 2557 1,500,000          -                         8,925                 -                         (25,738)              1,483,187          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                         -                         -                         (10,740)              (10,740)              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557 1,500,000          -                         8,925                 -                         (36,478)              1,472,447          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 2,100,000          2,438,833          8,925                 4,721                 32,567               4,585,046          

จดัสรรกาํไรสะสมตามกฎหมาย -                         -                         -                         40,680               (40,680)              -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         813,583             813,583             

เงินปันผลจ่ายระหวา่งงวด (หมายเหตุ 16) -                         -                         -                         -                         (419,991)            (419,991)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558 2,100,000          2,438,833          8,925                 45,401               385,479             4,978,638          

-                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2558

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1 

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 
 บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือกลุ่มมโนธรรมรักษา ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ 
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ี 43 พระรามท่ี ๒ ซอย 54 แขวงแสมดาํ  
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 
 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 
 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)      

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้เกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั บา้นพุทธรักษา 
2015 จาํกดั บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จาํกดั และบริษทั บา้นพุทธชาติ 2015 จาํกดัโดยมีสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษทัฯในบริษทัดังกล่าวร้อยละ 100 (ดังรายละเอียดท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 6) 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดย

สภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้  

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อย      
มีนโยบายในการรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัที
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดย

ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลักการเก่ียวกับ   
การพิจารณาวา่ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ี
เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่า   
ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวน
วา่บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดใน
กลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  
 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนได้เสียของกิจการในบริษทัย่อย  

การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั

มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 
 2558 2557 2558 2557 การกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - - 1,829 ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 3,855 2,665 ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการ - - 21,338 37,338 ตามท่ีระบุในสัญญา 
ขายท่ีดิน - - - 212 ราคาทุน 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ี

เกีย่วข้องกนั 
     

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 1,651 1,037 1,651 1,037 ตามมลูค่าเทียบเคียงกบัมลูค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

ค่าเช่ายานพาหนะ 276 - 276 - ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิทดรองจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 358,371 - 
รวมเงินทดรองจ่าย - - 358,371 - 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     

บริษทัยอ่ย - - 22,004 8,733 
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 22,004 8,733 
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     

บริษทัยอ่ย - - - 12,967 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 845 566 845 566 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 845 566 845 13,533 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - - 150,000 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 150,000 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - - 110,000 
รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 110,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมเพื่อใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัฯคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
8.25 ต่อปี บริษทัฯชาํระคืนเงินตน้ดงักล่าวแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกู้ยืมจากบริษทัย่อยเป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้สําหรับพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯคิด
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 8.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในปี 2559 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯชาํระ
คืนเงินตน้ดงักล่าวแลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 5 

 ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืม
ดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2558 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย 150,000 - (150,000) - 
 150,000 - (150,000) - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย 110,000 - (110,000) - 
 110,000 - (110,000) - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชนพ์นกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,010 2,705 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 126 116 
รวม 4,136 2,821 

ภาระคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้ าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 11 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 110 106 52 49 
เงินฝากธนาคาร 871,622 685,463 559,294 181,044 
ตัว๋เงินรับ 720,000 1,510,455 720,000 1,510,455 
รวม 1,591,732 2,196,024 1,279,346 1,691,548 
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4.  เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

 
ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม 

กองทุนรวม 250,000 251,729 850,000 851,688 - - 600,000 601,440 
ตัว๋เงินรับ - - 720,000 720,000 - - 720,000 720,000 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 250,000 251,729 1,570,000 1,571,688 - - 1,320,000 1,321,440 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตัว๋เงินรับมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ต่อปี ซ่ึงครบกาํหนดอายุในเดือน
พฤษภาคม 2558 

5. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์  
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 4,169,710 3,874,064 
ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพิ่มข้ึน 905,254 397,815 
ค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน 215,976 222,238 
ตน้ทุนการกูย้มื(1) 39,199 38,369 
รับรู้เป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ (411,855) (350,039) 
โอนมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

(หมายเหตุ 7) 2,564 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 4,920,848 4,182,447 
(1)อัตราการตั้งขึน้เป็นทุนร้อยละ 7.5 ถึง 8.25 ต่อปี    
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชย์
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและการออกหนงัสือคํ้าประกนัสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 3,686 3,786 3,537 3,646 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
31 มีนาคม

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่     
   และเร่ิมมีการทาํสญัญาแลว้ 19,145 19,145 15,068 15,068 
จาํนวนเงินท่ีไดท้าํสญัญาตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดิน     
   พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 10,662 10,681 6,731 6,745 
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     
   ดาํเนินการอยู ่ 56% 56% 45% 45% 
จาํนวนเงินตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดินพร้อม     
   ส่ิงปลูกสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 6,436 7,264 6,032 6,728 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)   
บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กลัปพฤกษ)์ จาํกดั 150,000 150,000 90 90 134,970 134,970 132,271 - 
บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จาํกดั 200,000 200,000 100 100 199,970 199,970 429,935 - 
บริษทั สาํเพง็ 2 พลาซ่า จาํกดั 110,000 110,000 100 100 109,970 109,970 - - 
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั 300,000 300,000 100 100 300,000 300,000 48,000 - 
บริษทั บา้นพุทธรักษา 2015 จาํกดั 150,000 - 100 - 149,850 - - - 
บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จาํกดั 100,000 - 100 - 99,900 - - - 
บริษทั บา้นพุทธชาติ 2015 จาํกดั 100,000 - 100 - 99,900 - - - 
รวม     1,094,560 744,910 610,206 - 
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 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 13/2557 มีมติอนุมติัให้จดัตั้ง
บริษทัยอ่ย 3 บริษทัซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

- บริษทั บา้นพุทธรักษา 2015 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั
จาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน โดย
บริษทัฯถือหุน้จาํนวน 1,498,500 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9  

- บริษทั บา้นร่ืนรมย ์2015 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 
1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน โดยบริษทัฯ
ถือหุน้จาํนวน 999,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9 

- บริษทั บา้นพุทธชาติ 2015 จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั
จาํนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน โดย
บริษทัฯถือหุน้จาํนวน 999,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9 

 บริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 
2558 และบริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุ้นแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ในเดือนมกราคม 2558 

7. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯและ              

บริษทัยอ่ยถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าและการใหบ้ริการ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,011,328 536,347 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 116,924 - 
ลดลงระหวา่งงวด (1,405) (1,405) 
โอนเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

(หมายเหตุ 5) (2,564) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,190) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 1,122,093 534,942 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อ
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 859 860 535 536 

8. อุปกรณ์ 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 17,251 11,406 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,610 775 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,369) (813) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 17,492 11,368 

9. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   (หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/                             
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม                  
2558 

31 ธนัวาคม                        
2557 

31 มีนาคม                  
2558 

31 ธนัวาคม                        
2557 

    (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR+0.25 MLR+0.25 162,000 162,000 

 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 10 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้       

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 22,004 8,733 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 183,965 152,316 113,624 87,964 

รวมเจา้หน้ีการคา้   183,965 152,316 135,628 96,697 
เจา้หน้ีอ่ืน     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 845 566 845 13,533 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,725 22,694 9,190 10,947 
เงินประกนัผลงาน 53,702 51,304 25,310 21,621 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,322 1,633 1,344 605 
เจา้หน้ีค่าสาธารณูปโภค 23,910 21,190 2,901 65 
เงินปันผลคา้งจ่าย 11,865 - 11,865 - 
อ่ืน ๆ 2,671 3,300 30 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 113,040 100,687 51,485 46,771 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 297,005 253,003 187,113 143,468 

11. เงินกู้ยมืระยะยาว 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย                           การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ร้อยละต่อปี) 

 
31 มีนาคม

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
    (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

วงเงินท่ี 1 MLR+0.25 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
ผูกู้ข้อรับคืนโฉนดท่ีดิน และงวด
สุดทา้ยภายในเดือนมีนาคม 2560 

448,645 1,036,950 448,645 1,036,950 

วงเงินท่ี 2 MLR+0.75 ชาํระคืนเป็นรายปี เร่ิมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 และงวดสุดทา้ยเดือน
ตุลาคม 2559 

176,593 176,593 176,593 176,593 
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(หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย                           การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ร้อยละต่อปี) 

 
31 มีนาคม

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
    (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

วงเงินท่ี 3 MLR+0.88 ชาํระคืนเป็นรายปี เร่ิมตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2558 และงวดสุดทา้ย
เดือนกรกฎาคม 2561 

- 545,000 - 545,000 

วงเงินท่ี 4 MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2561 

195,716 196,835 195,716 196,835 

วงเงินท่ี 5 MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2562 

1,584 1,602 1,584 1,602 

วงเงินท่ี 6 MLR+0.75 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2559 และงวดสุดทา้ย
เดือนกนัยายน 2561 

545,000 - 545,000 - 

วงเงินท่ี 7 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนกุมภาพนัธ์ 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2560 

113,761 114,013 - - 

วงเงินท่ี 8 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
กนัยายน 2557 และงวดสุดทา้ย
เดือนสิงหาคม 2566 

58,510 59,063 - - 

รวม   1,539,809 2,130,056 1,367,538 1,956,980 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (734,440) (1,181,525) (613,529) (1,060,752) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 805,369 948,531 754,009 896,228 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2,130,056 1,956,980 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (590,247) (589,442) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 1,539,809 1,367,538 

 เงินกูย้ืมของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึน
ต่อไปในอนาคตและคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยและกรรมการของบริษทัฯ 
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 เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร การจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้
และหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคต และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 2,198 911 2,134 847 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

12. ทุนเรือนหุ้น 
12.1 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2556 ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 มีมติดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น              
หุ้นละ 0.5 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมหุ้นสามญั 300 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้น
สามญั 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,500 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 3,000 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) 
เป็น 2,100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 4,200 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการเสนอขาย
หุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้และเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2557 

12.2 ต่อมาในระหวา่งวนัท่ี 10 - 12 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในส่วนท่ีจะ
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป จาํนวน 1,200 ลา้นหุน้ ในราคาหุ้นละ 2.6 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 3,120
ล้านบาท และในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯได้รับชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้ง
จาํนวน ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวไดแ้สดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแล้วดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2557 
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13. ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัรา

ภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 31,437 55,781 24,232 9,938 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด          

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว 32,746 (3,093) 29,011 (12,418) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 64,183 52,688 53,243 (2,480) 

14.  กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่ง
งวด  
     
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท)     
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 246,410 199,171 813,583 (10,740) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 4,200,000 3,000,000 4,200,000 3,000,000 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.059 0.066 0.194 (0.004) 
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15. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมี
อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจใน
การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ                
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ส่วนบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบับริษทัฯ
และบริษทัย่อยอ่ืน ซ่ึงถือเป็นการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั บริษทัฯและบริษทัย่อยประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน
งานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายได้
จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

16. เงินปันผล 
  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (ลา้นบาท) ต่อหุน้ (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวด 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 420 0.1 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวด 2558  420 0.1 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่าย

ฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สัญญาก่อสร้างโครงการ  956 775 700 603 
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน  698 - 698 - 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 
 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและยานพาหนะกบับริษทั  

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 4 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระ   
 ภายใน 1 ปี 9 5 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 13 5 
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17.3 การคํา้ประกนั 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัทาํและ

บาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 33 10 30 6 

 หนังสือคํ้ าประกันดังกล่าวของบริษัทฯและบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารและการ           
จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  

17.4 ภาระจํายอม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ

จาํยอมสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ      

จาํยอมจาํนวนประมาณ (ไร่) 22 21 19 19 

 มูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวได้รวมเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแลว้ 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2558 มีมติให้บริษทั เจ.เอส.พี. 

พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้จาก
เดิม 300 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 3 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 1,500 ลา้นบาท (หุ้นสามญั  15 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุน้สามญัใหม่จาํนวน 12 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 100 บาท บริษทัฯจะซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวทั้งจาํนวน ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ย 

19.  การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 
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