
 

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 



 
 

 

 
 
 

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

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ 
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น 
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 30 ตุลาคม 2557 



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

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2557
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 619,289          225,365          89,022            68,410            
ลูกหน้ีอ่ืน 2 548                 88                   173                 2,328              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                     -                     -                     100,000          
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4 4,242,398       5,012,234       3,652,783       3,091,162       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,235              9,187              1,264              905                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,866,470       5,246,874       3,743,242       3,262,805       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10, 15.3 20,718            -                     -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                     -                     744,910          744,910          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6 909,326          260,150          536,347          -                     
อุปกรณ์ 7 16,044            15,701            10,716            9,354              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,426              3,878              3,962              3,302              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 120,716          94,192            87,766            50,874            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,568              2,421              2,395              1,695              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,073,798       376,342          1,386,096       810,135          
รวมสินทรัพย์ 5,940,268       5,623,216       5,129,338       4,072,940       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน 



ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2557
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 162,000          162,000          162,000          162,000          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 217,645          178,567          134,546          101,058          
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,387,231       1,448,045       1,102,422       707,794          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                     -                     150,000          -                     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,508              1,506              902                 854                 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 1,082,525       989,900          961,648          410,900          
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 63,481            63,622            4,549              14,199            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,356              15,430            2,669              6,061              
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,918,746       2,859,070       2,518,736       1,402,866       
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                     -                     110,000          140,000          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,533              2,655              1,533              2,217              
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 949,058          1,118,293       896,043          1,043,423       
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,268              2,201              1,914              1,247              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 100                 -                     -                     -                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 953,959          1,123,149       1,009,490       1,186,887       
รวมหนีสิ้น 3,872,705       3,982,219       3,528,226       2,589,753       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 



ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2557
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ(ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 11
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้
            มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 2,100,000       1,500,000       2,100,000       1,500,000       
   ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 
      หุน้สามญั 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้
            มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8,925              8,925              8,925              8,925              
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 561,895          143,197          92,187            (25,738)           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (32,130)           (32,130)           -                     -                     
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,038,690       1,619,992       1,601,112       1,483,187       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 28,873            21,005            -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,067,563       1,640,997       1,601,112       1,483,187       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,940,268       5,623,216       5,129,338       4,072,940       

-                     -                     -                     -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 377,680         60,850           -                     -                     
รายไดอ่ื้น 4,532             2,092             3,914             4,319             
รวมรายได้ 382,212         62,942           3,914             4,319             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 250,322         49,185           -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,460           8,098             28                  5,490             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19,546           11,489           15,598           7,325             
รวมค่าใช้จ่าย 292,328         68,772           15,626           12,815           
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
   ภาษีเงินได้ 89,884           (5,830)            (11,712)          (8,496)            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,453)            (84)                 (3,502)            (61)                 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 87,431           (5,914)            (15,214)          (8,557)            
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (18,000)          (9,036)            2,821             1,452             
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 69,431           (14,950)          (12,393)          (7,105)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 69,431           (14,950)          (12,393)          (7,105)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 67,759           (14,475)          (12,393)          (7,105)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,672             (475)               

69,431           (14,950)          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 67,759           (14,475)          (12,393)          (7,105)            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,672             (475)               

69,431           (14,950)          
กาํไรต่อหุ้น 13
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.023             (0.005)            (0.004)            (0.002)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,075,600      75,734           -                     14,884           
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -                     5,602             -                     -                     
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับ -                     -                     156,000         -                     
   อ่ืนๆ 5,823             3,854             6,165             6,299             
รวมรายได้ 2,081,423      85,190           162,165         21,183           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,375,667      61,063           -                     11,878           
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -                     3,297             -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 92,990           10,126           756                6,995             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60,421           28,149           48,875           17,370           
รวมค่าใช้จ่าย 1,529,078      102,635         49,631           36,243           
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
   ภาษีเงินได้ 552,345         (17,445)          112,534         (15,060)          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,178)            (188)               (3,611)            (110)               
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 543,167         (17,633)          108,923         (15,170)          
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (110,601)        (1,976)            9,002             2,574             
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 432,566         (19,609)          117,925         (12,596)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 432,566         (19,609)          117,925         (12,596)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 418,698         (6,151)            117,925         (12,596)          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม -                     (12,638)          
รวม 418,698         (18,789)          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,868           (820)               

432,566         (19,609)          
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 418,698         (6,151)            117,925         (12,596)          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม -                     (12,638)          
รวม 418,698         (18,789)          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,868           (820)               

432,566         (19,609)          
กาํไรต่อหุ้น 13
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.140             (0.004)            0.039             (0.009)            

   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม -                     (0.009)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 543,167         (17,633)          108,923         (15,170)          
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสด
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     (156,000)        -                     
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,275             1,739             2,013             377                
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (14)                 -                     -                     -                     
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,067             860                667                507                
   ดอกเบ้ียรับ (1,172)            -                     (2,232)            -                     
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9,178             188                3,611             110                
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 556,501         (14,846)          (43,018)          (14,176)          
 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 49                  2,480             473                (5,001)            
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 359,146         (2,305,825)     (967,366)        (1,664,882)     
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน -                     (199,000)        -                     (279,000)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,952             (2,364)            (359)               (92)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (147)               (1,004)            (700)               (452)               
 หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 38,026           (317,341)        29,129           (20,319)          
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ (60,814)          991,915         394,628         561,831         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (11,074)          849                (3,392)            487                
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 100                -                     -                     -                     
 เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 886,739         (1,845,136)     (590,605)        (1,421,604)     
   รับดอกเบ้ีย 663                -                     -                     -                     
   จ่ายดอกเบ้ีย (117,806)        (79,552)          (114,005)        (23,529)          
   จ่ายภาษีเงินได้ (137,266)        (64,930)          (37,540)          (32,371)          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 632,330         (1,989,618)     (742,150)        (1,477,504)     
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (20,718)          -                     -                     -                     
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) -                     9,229             100,000         (145,498)        
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                     -                     3,914             -                     
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     (446,000)        -                     (744,910)        
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     156,000         -                     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 230                -                     -                     -                     
ซ้ืออุปกรณ์ (3,547)            (5,713)            (2,837)            (3,476)            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,198)            (2,121)            (1,198)            (1,564)            
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน (129,443)        (16,273)          (15,849)          -                     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (154,676)        (460,878)        240,030         (895,448)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน -                     162,000         -                     162,000         
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                     -                     150,000         -                     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) -                     -                     (30,000)          140,000         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (1,120)            (1,393)            (636)               (863)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,537,856      1,315,794      1,006,179      652,300         
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,614,466)     (38,352)          (602,811)        (839)               
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                     1,495,000      -                     1,495,000      
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (6,000)            -                     -                     -                     
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (83,730)          2,933,049      522,732         2,447,598      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 393,924         482,553         20,612           74,646           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 225,365         32,573           68,410           53                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 619,289         515,126         89,022           74,699           

-                                              -                                              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ -                     271,746         -                     271,746         
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพื่อการลงทุน 520,370         190,242         520,498         -                     
   รายการซ้ืออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน -                     4,027             -                     4,027             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการ รวม ส่วนไดเ้สียที่ รวม
ที่ออก จากการจ่ายโดย กาํไร (ขาดทุน) รวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ

และเรียกชาํระแลว้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สะสม การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ผูถ้ือหุน้เดิม ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 5,000                 -                         (11,709)              -                         (6,709)                446,000              13,497                452,788              
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 1,495,000           -                         -                         -                         1,495,000           -                         -                         1,495,000           
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
   การควบคุมเดียวกนั -                         -                         -                         (32,129)              (32,129)              -                         -                         (32,129)              
ส่วนของผูถ้ือหุน้เดิมลดลงจากการรวมกิจการ -                         -                         32,129                -                         32,129                (446,000)            -                         (413,871)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                         (6,151)                - (6,151)                -                         (820)                   (6,971)                
ขาดทุนของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวด (ก่อนการรวมกิจการ) -                         -                         (12,638)              -                         (12,638)              -                         -                         (12,638)              
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2556 1,500,000           -                         1,631                 (32,129)              1,469,502           -                         12,677                1,482,179           

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 1,500,000           8,925                 143,197              (32,130)              1,619,992           -                         21,005                1,640,997           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                         418,698              - 418,698              -                         13,868                432,566              
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         -                         (6,000)                (6,000)                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2557 1,500,000           8,925                 561,895              (32,130)              2,038,690           -                         28,873                2,067,563           

-                     -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



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

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส่วนเกินทุน
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก จากการจ่ายโดย กาํไร (ขาดทุน) รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สะสม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  1 มกราคม 2556 5,000                -                       7,782                12,782              
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1,495,000         -                       -                       1,495,000         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - -                       (12,596)            (12,596)            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 1,500,000         -                       (4,814)              1,495,186         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,500,000         8,925                (25,738)            1,483,187         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       117,925            117,925            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 1,500,000         8,925                92,187              1,601,112         

-                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1

บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯมีบุคคลธรรมดารายหน่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ 43 พระรามท่ี ๒ ซอย 54                       แขวงแสมดาํ 
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น งบ
การเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
นาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบ
การเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย       งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)      (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบังบการเงิน
รวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปิดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
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ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยหรือไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น   งบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2557 2556 2557 2556 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - - 3,196 ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 4,627 860 ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการ - - 37,087 4,859 ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย - 2,786 - - ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ซ้ือท่ีดิน 154,352 35,731 154,352 35,731 ราคาทุนและราคาท่ีตกลงกนั* 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง - 23,033 - 641 ราคาตลาด 
ค่าก่อสร้าง - 14,798 - - ตามมูลค่าท่ีไม่เกินมูลค่าท่ีทาํ

สญัญากบัผูรั้บเหมาทัว่ไป 
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ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 1,136 20 1,136 - ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า
ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

* ราคาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะสามารถพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อก่อใหเ้กิดผลตอบแทนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2557 2556 2557 2556 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 1,829 3,930 ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 9,554 2,085 ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการ - - 115,568 4,859 ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย - 8,269 - - ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ซ้ือท่ีดิน 154,352 87,581 154,352 68,921 ราคาทุนและราคาท่ีตกลงกนั* 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3 32,116 3 641 ราคาตลาด 
ค่าก่อสร้าง - 52,380 - - ตามมูลค่าท่ีไม่เกินมูลค่าท่ีทาํ

สญัญากบัผูรั้บเหมาทัว่ไป 
ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 3,210 140 3,210 - ตามมูลค่าเทียบเคียงกบัมูลค่า

ของพ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั 

* ราคาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะสามารถพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อก่อใหเ้กิดผลตอบแทนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 2,313 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2,313 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 100,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 100,000 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 11,298 44,638 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 56 - 56 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 56 11,298 44,694 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 7,561 3,766 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 516 - 516 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 516 - 8,077 3,766 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 150,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 150,000 - 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 110,000 140,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 110,000 140,000 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8.25 ต่อปี โดยบริษทัยอ่ยชาํระคืนเงินตน้ดงักล่าวแลว้ในปี 
2557 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8.25 ต่อปี 
โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมเพื่อใชส้ําหรับพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯคิดดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 8.25 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในปี 2559  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 6

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการเคล่ือนไหวของเงิน
ใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2557 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย 100,000 - (100,000) - 
 100,000 - (100,000) - 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - 150,000 - 150,000 

 - 150,000 - 150,000 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย 140,000 - (30,000) 110,000 

 140,000 - (30,000) 110,000 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯและ      บริษทัยอ่ยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,550 1,165 3,550 1,165 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 116 84 116 84 

รวม 3,666 1,249 3,666 1,249 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,474 4,765 11,474 2,839 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 347 252 347 252 

รวม 11,821 5,017 11,821 3,091 
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ภาระคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                งบ
การเงินขอ้ 10 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 1,161 105 42 43 
เงินฝากธนาคาร 618,128 225,260 88,980 68,367 
รวม 619,289 225,365 89,022 68,410 

4. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 5,012,234 3,091,162 
ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินเพิ่มข้ึน 286,721 286,721 
ค่าก่อสร้างเพิ่มข้ึน 729,800 680,645 
ตน้ทุนการกูย้มื(1) 109,680 114,753 

 รับรู้เป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ (1,375,667) - 
โอนเป็นตน้ทุนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

(หมายเหตุ 6) (520,370) (520,498) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 4,242,398 3,652,783 
(1)อัตราการต้ังขึน้เป็นทุนร้อยละ 7.50 ถึง 8.25 ต่อปี    



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 8

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 3,737 4,877 3,626 3,019 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่     
   และเร่ิมมีการทาํสัญญาแลว้ 15,015 7,554 10,936 3,470 
จาํนวนเงินท่ีไดท้าํสัญญาตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดิน     
   พร้อมส่ิงปลกูสร้าง 9,766 7,157 5,855 3,297 
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     
   ดาํเนินการอยู ่ 65% 95% 54% 95% 
จาํนวนเงินตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดินพร้อม     
   ส่ิงปลกูสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 6,876 6,321 5,855 3,282 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ตรวจสอบแลว้)  
บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-
กลัปพฤกษ)์ จาํกดั 

 
150,000 

 
150,000 

 
90 

 
90 

 
134,970 

 
134,970 

 
54,000 

 
- 

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์
จาํกดั 

 
200,000 

 
200,000 

 
100 

 
100 

 
199,970 

 
199,970 

 
39,000 

 
- 

บริษทั สาํเพง็ 2 พลาซ่า จาํกดั 110,000 110,000 100 100 109,970 109,970 - - 
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี         
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แมเนจเมนท ์จาํกดั 300,000 300,000 100 100 300,000 300,000 63,000 - 
รวม     744,910 744,910 156,000 - 

6. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงแสดงมูลค่าตามบญัชี
ของตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้างท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าและการ
ใหบ้ริการ ปัจจุบนัโครงการส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่งพฒันา 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                   30 
กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 260,150 - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 129,443 15,849 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (637) - 
โอนมาจากตน้ทุนโครงการพฒันา 
   อสงัหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 4) 520,370 520,498 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 909,326 536,347 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 785 136 536 - 

7. อุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 15,701 9,354 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,547 2,837 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี           (216) - 
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ณ วนัท่ีจาํหน่าย 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,988) (1,475) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 16,044 10,716 
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8. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน      
2557 

31 ธนัวาคม     
2556 

30 กนัยายน     
2557 

31 ธนัวาคม     
2556 

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

 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยและกรรมการ
ของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การคง
สดัส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุน้และการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 56 11,298 44,694 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 124,490 132,922 84,171 38,912 

รวมเจา้หน้ีการคา้   124,490 132,978 95,469 83,606 
เจา้หน้ีอ่ืน     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 516 - 8,077 3,766 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21,933 10,003 9,801 4,934 
เงินประกนัผลงาน 46,041 26,993 16,405 4,522 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5,724 4,673 4,794 4,230 
เจา้หน้ีค่าสาธารณูปโภค 15,281 3,920 - - 
อ่ืน ๆ 3,660 - - - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 93,155 45,589 39,077 17,452 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 217,645 178,567 134,546 101,058 

10. เงินกู้ยมืระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย   การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ร้อยละต่อปี) 

 
30 กนัยายน

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
    (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

วงเงินท่ี 1  MLR+0.75 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2556 และงวด
สุดทา้ยเดือนเมษายน 2562 

- 200,605 

 

- 200,605 

วงเงินท่ี 2 MLR+0.25 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
ผูกู้ข้อรับคืนโฉนดท่ีดิน และงวด
สุดทา้ยภายในเดือนมีนาคม 2560 

941,348 679,718 941,348 679,718 

วงเงินท่ี 3  MLR+0.75 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนมกราคม 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนมิถุนายน 2558 

- 402,000 - 402,000 

วงเงินท่ี 4 MLR+0.75 ชาํระคืนเป็นรายปี เร่ิมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 และงวดสุดทา้ยเดือน
ตุลาคม 2559 

171,793 172,000 171,793 172,000 

วงเงินท่ี 5 MLR+0.88 ชาํระคืนเป็นรายปี เร่ิมตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2558 และงวดสุดทา้ย
เดือนกรกฎาคม 2561 

545,000 - 545,000 - 

วงเงินท่ี 6 MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2561 

197,930 - 197,930 - 

วงเงินท่ี 7 MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2562 

1,620 - 1,620 - 

วงเงินท่ี 8 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2555 และงวด
สุดทา้ยเดือนกนัยายน 2561 

- 477,154 - - 

วงเงินท่ี 9 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+0.75 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2555 และงวด

- 91,846 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 13

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย   การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ร้อยละต่อปี) 

 
30 กนัยายน

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
    (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สุดทา้ยเดือนกนัยายน 2561 

วงเงินท่ี 10 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2560 

114,287 84,870 - - 

วงเงินท่ี 11 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน
กนัยายน 2557 และงวดสุดทา้ย
เดือนสิงหาคม 2566 

59,605 - - - 

รวม   2,031,583 2,108,193 1,857,691 1,454,323 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,082,525) (989,900) (961,648) (410,900) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 949,058 1,118,293 896,043 1,043,423 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 2,108,193 1,454,323 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,537,856 1,006,179 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,614,466) (602,811) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 2,031,583 1,857,691 

 เงินกูย้ืมของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปใน
อนาคตและคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยและกรรมการของบริษทัฯ 

 เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร การจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือ
ท่ีจะมีข้ึนต่อไปในอนาคต และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 1,024 1,289 960 909 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การคง
สดัส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุน้และการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

11. ทุนเรือนหุ้น 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2556 ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 มีมติดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น              หุ้น
ละ 0.5 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมหุน้สามญั 300 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท เป็น     หุน้สามญั 
3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 
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- เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,500 ลา้นบาท (หุน้สามญั 3,000 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) เป็น 2,100 
ลา้นบาท (หุน้สามญั 4,200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 7 มกราคม 2557 

12. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 27,390 15,590 4,549 3,602 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (9,390) (6,554) (7,370) (5,054) 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 18,000 9,036 (2,821) (1,452) 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 137,125 56,111 27,890 32,592 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (26,524) (54,135) (36,892) (35,166) 
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(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 110,601 1,976 (9,002) (2,574) 

 

13.  กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ     (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด และไดป้รับ
จาํนวนหุน้สามญัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลง
ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 11 โดยถือเสมือนวา่การแตกหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท)     
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 67,759 (14,475) (12,393) (7,105) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
กาํไรต่อหุน้ (บาท)     
 กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ 
    บริษทัฯ 

 
0.023 

 
(0.005) 

 
(0.004) 

 
(0.002) 

     

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท)     
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 418,698 (6,151) 117,925 (12,596) 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม - (12,638) - - 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 3,000,000 1,400,952 3,000,000 1,400,952 
กาํไรต่อหุน้ (บาท)     
 กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ 
    บริษทัฯ 

 
0.140 

 
(0.004) 

 
0.039 

 
(0.009) 

 ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม - (0.009) - - 
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14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยดํา เนินธุรกิจหลักในส่วนงานดํา เนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว  คือ             
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ส่วนบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบับริษทัฯและบริษทัย่อย
อ่ืน ซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือ
ขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน
สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
สญัญาก่อสร้างโครงการ  338 330 292 180 

15.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
อายขุองสญัญามีระยะเวลา 3 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระ   
 ภายใน 1 ปี 5 4 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 5 7 
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15.3 การคํา้ประกนั 

 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัทาํสาธารณูปโภค 19 19 

 หนัง สือคํ้ าประกันดังก ล่าวของบริษัทย่อยคํ้ าประกันโดย เ งินฝากธนาคาร  ( 31 ธันวาคม  2556:             
คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง) 

15.4 ภาระจํายอม 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอม
สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระ      
จาํยอมจาํนวนประมาณ (ไร่) 21 9 19 7 

 มูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจํายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแลว้ 

16.  การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 
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