
 
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ “บริษทั รักษาแลนด ์(สาทร-พระราม3) จาํกดั”) 
รายงานและงบการเงินรวม 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจ.เอส.พี. 
พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน              
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจาก               
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ              
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง                    
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงิน
โดยรวม  
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและ                
กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและ
เฉพาะของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

ก) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 และขอ้ 4 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลง
เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินโดยนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัแทนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน และไดใ้ชเ้กณฑด์งักล่าวใน
การจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงจดัทาํข้ึนเป็นคร้ังแรกดว้ยเช่นกนัเพือ่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ  

ข) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ย            
ส่ีแห่ง ซ่ึงเคยถูกถือหุน้และควบคุมโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ดงันั้นจึงถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต ้            
การควบคุมเดียวกนั ผูบ้ริหารไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี                           
1 มกราคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                             
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ี เพื่อสะทอ้นผลของการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั โดยไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แต่อยา่งใด 
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เร่ืองอืน่   

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555                                
(ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี               
10 เมษายน 2556  

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
ไดจ้ดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯและไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  

 

กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) 
กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 2557 



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 225,365,484     32,573,192       2,011,174         68,410,170       52,973               1,611,488         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 87,964               4,626,881         371,580             2,328,427         42,495               76,403               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                         9,228,952         -                         100,000,000     4,441,512         -                         
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 10 5,012,233,668  1,675,860,873  87,766,704       3,091,161,953  11,878,240       87,766,704       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน 11 -                         285,746,000     -                         -                         205,746,000     -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,186,993         15,115               1,546,764         904,930             -                         -                         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,246,874,109  2,008,051,013  91,696,222       3,262,805,480  222,161,220     89,454,595       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         -                         744,909,700     -                         -                         
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 260,150,170     -                         -                         -                         -                         -                         
อุปกรณ์ 14 15,700,809       5,726,648         3,676,141         9,354,061         103,909             63,415               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,878,434         163,984             48,623               3,301,335         -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 21 94,191,606       17,319,821       97,176               50,874,295       114,130             55,270               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,420,890         1,148,090 164,948 1,694,990         29,400 162,200
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 376,341,909     24,358,543       3,986,888         810,134,381     247,439             280,885             
รวมสินทรัพย์ 5,623,216,018  2,032,409,556  95,683,110       4,072,939,861  222,408,659     89,735,480       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 162,000,000     -                         24,967,000       162,000,000     -                         24,967,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 178,566,624     439,604,389     60,504,371       101,057,841     207,398,497     58,142,713       
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,448,044,893  374,088,200     4,050,000         707,794,463     250,000             4,050,000         
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,506,243         644,216             396,550             853,847             -                         -                         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 17 989,900,255     30,847,469       -                         410,900,000     -                         -                         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 63,621,741       21,865,818       107,193             14,199,357       1,405,627         107,193             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,430,377       1,002,984         262,668             6,060,900         1,410                 69,265               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,859,070,133  868,053,076     90,287,782       1,402,866,408  209,055,534     87,336,171       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                         134,000,000     -                         140,000,000     -                         -                         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,654,515         1,063,780         1,068,198         2,216,255         -                         -                         
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 1,118,293,062  575,450,204     -                         1,043,423,062  -                         -                         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4 2,201,291         1,054,956         485,879             1,247,186         570,649             276,348             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,123,148,868  711,568,940     1,554,077         1,186,886,503  570,649             276,348             
รวมหนีสิ้น 3,982,219,001  1,579,622,016  91,841,859       2,589,752,911  209,626,183     87,612,519       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย: บาท)



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 18
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555:
            หุน้สามญั 5,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท) 1,500,000,000  5,000,000         5,000,000         1,500,000,000  5,000,000         5,000,000         
   ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 
      หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555:
            หุน้สามญั 5,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท) 1,500,000,000  5,000,000         5,000,000         1,500,000,000  5,000,000         5,000,000         
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 8,925,000         -                         -                         8,925,000         -                         -                         
กาํไร (ขาดทุน) สะสม 143,197,025     (11,709,279)      (2,158,749)        (25,738,050)      7,782,476         (2,877,039)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (32,129,587)      -                         - -                         -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,619,992,438  (6,709,279)        2,841,251         1,483,186,950  12,782,476       2,122,961         
ส่วนของผูถื้อหุน้เดิม -                         446,000,000     1,000,000         -                         -                         -                         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 21,004,579       13,496,819       -                         -                         - -
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,640,997,017  452,787,540     3,841,251         1,483,186,950  12,782,476       2,122,961         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,623,216,018  2,032,409,556  95,683,110       4,072,939,861  222,408,659     89,735,480       

-                         -                         -                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 



หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 835,974,685      110,874,000     14,884,000       110,874,000     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,602,074          23,723,968       - -                        
รายไดอ่ื้น 5,813,294          246,490             9,626,540         42,503              
รวมรายได้ 847,390,053      134,844,458     24,510,540       110,916,503     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 585,367,372      88,433,102       11,878,240       88,433,102       
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,473,020          12,326,933       - -                        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 37,366,642        22,335,035       8,979,557         5,210,905         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,787,305        14,187,640       41,316,201       2,814,310         
รวมค่าใช้จ่าย 677,994,339      137,282,710     62,173,998       96,458,317       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
   ภาษเีงินได้ 169,395,714      (2,438,252)        (37,663,458)      14,458,186       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,038,532)         (655,349)           (1,396,219)        (603,163)          
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 167,357,182      (3,093,601)        (39,059,677)      13,855,023       
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (37,072,705)       (7,960,110)        5,539,151         (3,195,508)       
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 130,284,477      (11,053,711)      (33,520,526)      10,659,515       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                         -                         -                         -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 130,284,477      (11,053,711)      (33,520,526)      10,659,515       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 135,414,549      10,659,515       (33,520,526)      10,659,515       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม (12,637,832)       (20,210,045)      
รวม 122,776,717      (9,550,530)        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,507,760          (1,503,181)        

130,284,477      (11,053,711)      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 135,414,549      10,659,515       (33,520,526)      10,659,515       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม (12,637,832)       (20,210,045)      
รวม 122,776,717      (9,550,530)        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,507,760          (1,503,181)        

130,284,477      (11,053,711)      
กาํไรต่อหุ้น 22
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.08                   1.07                   (0.02)                 1.07                  

   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม (0.01)                  (2.02)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



2556 2555 2556 2555
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 167,357,182      (3,093,601)        (39,059,677)      13,855,023       
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,651,625          1,154,166         760,374             18,506              
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,146,335          569,077             676,537             294,301            
   ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 8,925,000          -                         8,925,000         -                        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,038,532          655,349             1,396,219         603,163            
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 182,118,674      (715,009)           (27,301,547)      14,770,993       
 สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) 
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 4,538,917          (4,255,301)        (2,285,932)        33,908              
   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (3,054,111,710)  (1,588,094,169) (2,822,162,666) 75,888,464       
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน -                         (285,746,000)    -                         (205,746,000)   
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (9,171,878)         1,064,959         (904,930)           -                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,272,800)         (516,452)           (1,665,590)        132,800            
 หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (262,757,039)     379,100,018     (114,336,117)    149,255,784     
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 1,073,956,693   370,038,200     707,544,463     (3,800,000)       
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 15,025,420        740,316             6,059,488         (67,855)            
 เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (2,051,673,723)  (1,128,383,438) (2,255,052,831) 30,468,094       
   จ่ายดอกเบ้ีย (136,262,646)     (655,349)           (44,609,892)      (603,163)          
   จ่ายภาษีเงินได้ (72,786,596)       (3,424,130)        (32,427,283)      (1,955,934)       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (2,260,722,965)  (1,132,462,917) (2,332,090,006) 27,908,997       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 9,228,952          (9,228,952)        (95,558,488)      (4,441,512)       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (744,909,700)    -                        
ซ้ืออุปกรณ์ (8,387,715)         (2,445,834)        (5,916,341)        (59,000)            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,925,520)         (131,200)           (3,368,520)        -                        
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน (120,454,677)     -                         -                         -                        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (123,538,960)     (11,805,986)      (849,753,049)    (4,500,512)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



2556 2555 2556 2555
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 162,000,000      (24,967,000)      162,000,000     (24,967,000)     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (134,000,000)     134,000,000     140,000,000     -                        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (1,841,428)         (499,752)           (1,122,810)        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,334,010,306   606,297,673     1,456,018,307  -                        
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (832,114,661)     -                         (1,695,245)        -                        
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 1,495,000,000   -                         1,495,000,000  -                        
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         15,000,000       -                         -                        
ส่วนของผูถื้อหุน้เดิมเพิ่มข้ึน (ลดลง) (446,000,000)     445,000,000     -                         -                        
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 2,577,054,217   1,174,830,921  3,250,200,252  (24,967,000)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 192,792,292      30,562,018       68,357,197       (1,558,515)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 32,573,192        2,011,174         52,973               1,611,488         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 225,365,484      32,573,192       68,410,170       52,973              

-                                                    -                                                  -                                                  -                                                 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 285,746,000      -                         205,746,000     -                        
   โอนตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพื่อการลงทุน 139,695,493      -                         -                         -                        
   รายการซ้ืออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน 4,027,000          743,000             4,027,000         -                        
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินโดยการกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         205,746,000     -                         205,746,000     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากวา่ทุน รวม ส่วนไดเ้สียที่ รวม
ที่ออก จากการจ่ายโดย กาํไร (ขาดทุน) จากการรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ สะสม การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ผูถ้ือหุ้นเดิม ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - ก่อนการปรับปรุง 5,000,000            -                          (2,655,961)           -                               2,344,039            -                          -                          2,344,039            
กาํไรสะสมของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 
   (ก่อนการรวมกิจการ) -                          -                          885,915               -                               885,915               -                          -                          885,915               
ส่วนทุนของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554
   (ก่อนการรวมกิจการ) -                          -                          -                          -                               -                          1,000,000            -                          1,000,000            
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ผลประโยชน์ของพนกังานและภาษีเงินได้ 4 -                          -                          (388,703)              -                               (388,703)              -                          -                          (388,703)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 5,000,000            -                          (2,158,749)           -                               2,841,251            1,000,000            -                          3,841,251            
ส่วนทุนของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นในระหวา่งปี (ก่อนการรวมกิจการ) -                          -                          -                          -                               -                          445,000,000        15,000,000          460,000,000        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                          -                          10,659,515          -                               10,659,515          -                          (1,503,181)           9,156,334            
ขาดทุนของบริษทัยอ่ยสาํหรับปี (ก่อนการรวมกิจการ) -                          -                          (20,210,045)         -                               (20,210,045)         -                          -                          (20,210,045)         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 5,000,000            -                          (11,709,279)         -                               (6,709,279)           446,000,000        13,496,819          452,787,540        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
งบการเงนิรวม

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



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากวา่ทุน รวม ส่วนไดเ้สียที่ รวม
ที่ออก จากการจ่ายโดย กาํไร (ขาดทุน) จากการรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ และเรียกชาํระแลว้ ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ สะสม การควบคุมเดียวกนั ของบริษทัฯ ผูถ้ือหุ้นเดิม ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ก่อนการปรับปรุง 5,000,000            -                          8,238,995            -                               13,238,995          -                          -                          13,238,995          
ขาดทุนสะสมของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555
   (ก่อนการรวมกิจการ) -                          -                          (35,700,227)         -                               (35,700,227)         -                          (2,016,092)           (37,716,319)         
ส่วนทุนของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555
   (ก่อนการรวมกิจการ) -                          -                          -                          -                               -                          446,000,000        15,000,000          461,000,000        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ผลประโยชน์ของพนกังานและภาษีเงินได ้ 4 -                          -                          15,751,953          -                               15,751,953          -                          512,911               16,264,864          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 5,000,000            -                          (11,709,279)         -                               (6,709,279)           446,000,000        13,496,819          452,787,540        
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 18 1,495,000,000     -                          -                          -                               1,495,000,000     -                          -                          1,495,000,000     
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2.3 -                          -                          -                          (32,129,587)              (32,129,587)         -                          -                          (32,129,587)         
ส่วนของผูถ้ือหุ้นเดิมลดลงจากการรวมกิจการ -                          -                          32,129,587          -                               32,129,587          (446,000,000)       -                          (413,870,413)       
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 -                          8,925,000            -                          -                               8,925,000            -                          -                          8,925,000            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - -                          135,414,549        - 135,414,549        -                          7,507,760            142,922,309        
ขาดทุนของบริษทัยอ่ยสาํหรับปี (ก่อนการรวมกิจการ) -                          -                          (12,637,832)         -                               (12,637,832)         -                          -                          (12,637,832)         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 1,500,000,000     8,925,000            143,197,025        (32,129,587)              1,619,992,438     -                          21,004,579          1,640,997,017     

-                                                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

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



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส่วนเกินทุน
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จากการจ่ายโดย กาํไร(ขาดทุน) รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ สะสม ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - ก่อนการปรับปรุง 5,000,000           -                         (2,655,961)         2,344,039           
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
  ผลประโยชน์ของพนกังานและภาษีเงินได ้ 4 -                         -                         (221,078)            (221,078)            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 5,000,000           -                         (2,877,039)         2,122,961           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  - ปรับปรุงใหม่ - -                         10,659,515         10,659,515         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 5,000,000           -                         7,782,476           12,782,476         

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส่วนเกินทุน
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จากการจ่ายโดย กาํไร(ขาดทุน) รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ สะสม ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ก่อนการปรับปรุง 5,000,000           -                         8,238,995           13,238,995         
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
  ผลประโยชน์ของพนกังานและภาษีเงินได ้ 4 -                         -                         (456,519)            (456,519)            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 5,000,000           -                         7,782,476           12,782,476         
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 18 1,495,000,000    -                         -                         1,495,000,000    
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 -                         8,925,000           -                         8,925,000           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         (33,520,526)       (33,520,526)       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 1,500,000,000    8,925,000           (25,738,050)       1,483,186,950    

-                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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บริษัท เจ.เอส.พ.ี พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556   

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (เดิมช่ือ “บริษทั รักษาแลนด์ (สาทร-พระราม3) 
จาํกดั”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯมีบุคคลธรรมดารายหน่ึงเป็นผูถื้อหุน้
ใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี่ 43 พระรามท่ี ๒ 
ซอย 54 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพบริษทัฯให้เป็นบริษทัมหาชนจาํกัดกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 
มกราคม 2557 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเ งินน้ีได้จัดทํา ข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เ ปิดเผยเป็นอย่าง อ่ืนในนโยบาย             
การบญัชี 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 1 มกราคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555 ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดจ้ดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯไม่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ยกเวน้              งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั เจ.เอส.พี. 
พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบแลว้ 
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2.2 การเปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินโดยนาํมาตรฐาน              การ
รายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มี                 ส่วนได้
เสียสาธารณะเพ่ือให้งบการเงินท่ีนาํเสนอให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และสะทอ้นต่อฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดดี้ยิง่ข้ึนและเพ่ือเป็นไปตามแผนการนาํหลกัทรัพย์
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินแต่อยา่งใด ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษี
เงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวในปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดย
ตลอด 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกิจการไดรั้บ
บริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหน้ีสินเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใชก้ารคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิม
บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินโดยใชว้ิธีปรับยอ้นหลงัเสมือนว่าไดบ้นัทึก
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐาน    การบญัชีฉบบัน้ีมาโดยตลอด 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน     ขอ้ 4 
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2.3 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2556 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กลัปพฤกษ)์ จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 90 - 
บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั สาํเพง็ 2 พลาซ่า จาํกดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100 - 
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั ใหบ้ริการบริหารจดัการ

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
ไทย 100 - 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในหุ้นสามญัของบริษทั เจ.
เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จาํกดั บริษทั สาํเพง็ 2 พลาซ่า จาํกดั และบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจ
เมนท ์จาํกดั และไดเ้ขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 90 ในหุ้นสามญัของบริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-
กัลปพฤกษ์) จาํกัด ทั้งน้ี ก่อนวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯได้ถือหุ้นและ
ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวมาโดยตลอด ดงันั้นการเขา้ลงทุนคร้ังน้ีจึงเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจาํนวนรวม 446 ลา้นบาท และมีส่วนต่างระหว่าง
ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัย่อยจาํนวน
ประมาณ 32 ลา้นบาท ผลต่างดงักล่าวถือเป็น “ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไวภ้ายใตห้ัวขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ีข้ึน
เป็นคร้ังแรก โดยถือเสมือนวา่บริษทัยอ่ยทั้งส่ีแห่งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมาโดยตลอด 
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มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัซ้ือ (28 พฤษภาคม 2556) และเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัซ้ือ  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 232,911 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,652 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,687 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 2,012,903 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดิน 80,000 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,390 
อุปกรณ์ 6,539 
สินทรัพยอ่ื์น 9,437 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (375,686) 
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (627,674) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (29,478) 
เงินกูย้มืระยะยาว (906,139) 
หน้ีสินอ่ืน (24,867) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 426,675 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยในสดัส่วนท่ีลงทุน 413,780 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  445,910 
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 32,130 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2.4 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย ตามวิธี
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  
 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด 

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั ทางบญัชี
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ
การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก   

การร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงย ้อนหลังภายใต้มาตรฐาน   
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน               การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  
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4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงเกณฑ์ในการจัดทาํ           งบการเงิน 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินโดยนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ ทั้งน้ี มีผลให้บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้และ 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 2.2 
บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง           การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบ
กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นการเปล่ียน
เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินและไดใ้ช้เกณฑ์ดงักล่าวในการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแส         เงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ข้ึนเป็นคร้ังแรกเพ่ือแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ              ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี        
1 มกราคม 
2555 

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี        
1 มกราคม 
2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิม่ข้ึน 94,192 17,320 97 50,874 114 55 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน
เพิ่มข้ึน 2,201 1,055 486 1,247 571 276 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 560 513 - - - - 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน (ลดลง) 91,431 15,752 (389) 49,627 (457) (221) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน:     
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน  1,146                  569 676                 295 
รายไดภ้าษีเงินไดเ้พิม่ข้ึน 76,872 17,223 50,760 59 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 47 - - - 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเพิ่มข้ึน (ลดลง) 75,679 16,654 50,084 (236) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.04 1.67 0.03 (0.02) 

5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

5.1 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายอาคารพร้อมท่ีดินเม่ือไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
มีนยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ โดยรับรู้รายไดเ้ม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอน
กรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อหลงัจากไดรั้บชาํระเงินจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้   

5.2 ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ และ ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน ค่าออกแบบ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายอาคารพร้อมท่ีดิน บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุน           การ
พฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตามเกณฑร์ายไดแ้ละพื้นท่ีท่ีขายโดย
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประมาณต้นทุนทั้ งหมดท่ีจะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จาก
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือ เม่ือตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือมีการขาย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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5.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก            ค่า
เผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการคาํนวณตน้ทุนของ          เงิน
ลงทุน  

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.7 อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย
สินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูย้ืมท่ีใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํให้อยูใ่น
สภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ี
จะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืม
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

5.9 คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีไดม้าดว้ยราคาทุน และภายหลงัการ
รับรู้รายการคร้ังแรก คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี อยา่งมีระบบตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
ว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั
จาํหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน 

5.10  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุม             การดาํเนินงานของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 
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5.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า
หกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บั         ผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน  ส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนและอุปกรณ์ หรือสินทรัพยอ่ื์นของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมี                ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรม
หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าและโอนกลบัค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับ
พนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 หน้ีสินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ หกัดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้  

5.14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

 การท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯโอนตราสารทุนของบริษทัฯให้แก่บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งพนกังาน ถือเป็นรายการจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์หากไม่ปรากฏว่าการโอนตราสารดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์ป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากการ
ชาํระค่าสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 

 บริษทัฯจะบนัทึกผลต่างของมูลค่ายติุธรรมท่ีสูงกว่าราคาโอนของตราสารทุน ณ วนัโอนเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไร
หรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้น
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี ทุกรายการ 
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและ           ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนั     ส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได ้            รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                 งบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและ           การประมาณการท่ีสาํคญัมี
ดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน                  ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาการดอ้ยค่าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนเม่ือพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสําคญั ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการ
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ประเมินการด้อยค่าของโครงการบนพื้นฐานของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัและรายงานการ
ประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปว่า           เงินลงทุนดงักล่าว
ไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์
นั้น 

 การจัดประเภทเงินกู้ยมืระยะยาว 

 ในการจดัประเภทส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบริหารตอ้งใช ้          ดุลยพินิจ
ในการประมาณการการไถ่ถอนหลกัประกนัและการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบุใน
สญัญาเงินกูน้ั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั้น ใน
การน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 

 2556 2555 2556 2555 การกาํหนดราคา 

  (ไม่ไดต้รวจสอบ)    

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 6,122 - ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 4,996 - ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการ - - 41,718 885 ตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือท่ีดิน - - 3,105 - ราคาทุน 
ขายท่ีดิน - - 600 - ราคาทุน 
รายการธุรกจิกบับุคคล          
และกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

     

ดอกเบ้ียรับ - 102 - 42 ร้อยละ 2.50 - 8.25 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย 10,419 1,357 - - ร้อยละ 8.25 ต่อปี 
ซ้ือท่ีดิน 87,581 25,680 68,921 - ราคาท่ีตกลงกนั* 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 53,534 1,834 3,773 1,588 ราคาตลาด 
ค่าก่อสร้าง 53,380 - - - ตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 1,177 - 1,037 - ตามท่ีระบุในสญัญา 

*ราคาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะสามารถพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อก่อใหเ้กิดรายไดไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

นอกจากน้ีในระหว่างปีบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและอาคารพาณิชย์ให้กับ
กรรมการและบุคคลผูใ้กลชิ้ดกรรมการเป็นจาํนวน 31 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินมดัจาํและ
เงินรับล่วงหนา้จากกรรมการและผูใ้กลชิ้ดกรรมการแลว้เป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท ทั้งน้ีราคาขายใกลเ้คียงกบั
ราคาท่ีขายใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ไม่ไดต้รวจสอบ)   
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 2,313 - 
กรรมการ - 102 - 42 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 102 2,313 42 

 
 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 100,000 - 
กรรมการ - 9,229 - 4,442 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 9,229 100,000 4,442 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)     
บริษทัยอ่ย - - 44,638 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 56 - 56 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56 - 44,694 - 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)     
บริษทัยอ่ย - - 3,766 - 
กรรมการ - 409,457 - 205,746 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 409,457 3,766 205,746 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 140,000 - 
กรรมการและบุคคลผูใ้กลชิ้ดกบักรรมการ - 134,000 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 134,000 140,000 - 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8.25 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือ   ทวงถาม 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี และร้อยละ 8.25 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงิน
ตน้เม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตามในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บชาํระเงินกูด้งักล่าวแลว้ทั้ง
จาํนวน 
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 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้ืมจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมเพื่อใชส้ําหรับพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯคิดดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 8.25 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในปี 2559  

 เ งินกู้ยืมจากกรรมการและบุคคลผู ้ใกล้ชิดกับกรรมการเป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้สําหรับพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 8.25 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในปี 2557 
อยา่งไรกต็ามในระหวา่งปีปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดช้าํระคืนเงินกูด้งักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการเคล่ือนไหวของเงิน
ใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
 กรรมการ 9,229 5,100 (14,329) - 

 9,229 5,100 (14,329) - 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
 กรรมการและบุคคลผูใ้กลชิ้ดกบักรรมการ 134,000 - (134,000) - 
 134,000 - (134,000) - 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - 259,940 (159,940) 100,000 
   กรรมการ 4,442 - (4,442) - 

 4,442 259,940 (164,382) 100,000 

     
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - 340,865 (200,865) 140,000 

 - 340,865 (200,865) 140,000 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ปรับปรุงใหม่) 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,970 4,252 4,045 540 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 336 68 336 68 

รวม 6,306 4,320 4,381 608 

ภาระคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                งบ
การเงินขอ้ 15 และขอ้ 17 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ)   
เงินสด 105 - 43 - 
เงินฝากธนาคาร 225,260 32,573 68,367 53 
รวม 225,365 32,573 68,410 53 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.62 ถึง 2.15 ต่อปี (2555: ร้อยละ 
0.70 ถึง 2.25 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ไม่ไดต้รวจสอบ)   
ลูกหน้ีการคา้  - 2,412 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - 102 2,313 42 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - 121 - - 
 เงินทดรองจ่าย 49 1,938 13 - 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ 39 - 2 - 
 อ่ืน ๆ - 54 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 88 2,215 2,328 42 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 88 4,627 2,328 42 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยยงัไม่เกินกาํหนดเวลาชาํระหน้ี 

10.  ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ไม่ไดต้รวจสอบ)   
ท่ีดิน 3,839,239 1,541,932 2,735,498 - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 1,019,757 98,294 289,164 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 153,238 23,757 66,500 - 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ - 11,878 - 11,878 

รวมตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 5,012,234 1,675,861 3,091,162 11,878 
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 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ไม่ไดต้รวจสอบ)   
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ลา้นบาท) 175 25 67 1 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 7.63 - 8.25 6.00 - 8.25 7.63 - 8.25 6.00 - 6.13 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือและการออกหนงัสือคํ้าประกนัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ไม่ไดต้รวจสอบ)   
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 4,877 1,437 3,019 12 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

มูลค่าประมาณของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่   
   และเร่ิมมีการทาํสัญญาแลว้ 7,554 4,002 3,470 132 
จาํนวนเงินท่ีไดท้าํสัญญาตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดิน   
   พร้อมส่ิงปลกูสร้าง 7,157 3,787 3,297 132 
ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิด     
   ดาํเนินการอยู ่ 95% 95% 95% 100% 
จาํนวนเงินตามหนงัสือจองซ้ือท่ีดินพร้อม   
   ส่ิงปลกูสร้างท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายได ้ 6,321 3,670 3,282 15 
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11. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือทีด่ิน 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 285,746 205,746 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 379,404 379,404 
รับคืนเน่ืองจากยกเลิกสญัญา (80,000) - 
รับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินในระหวา่งปี (585,150) (585,150) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - - 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กลัปพฤกษ)์ จาํกดั 150,000 150,000 90 - 134,970 - 
บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด ์จาํกดั 200,000 200,000 100 - 199,970 - 
บริษทั สาํเพง็ 2 พลาซ่า จาํกดั 110,000 110,000 100 - 109,970 - 
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั 300,000 1,000 100 - 300,000 - 
รวม     744,910 - 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษทั เจ.เอส.พี. โกลเดน้ทแ์ลนด์ จาํกดั จาํนวน 19,970 หุ้น บริษทั สาํเพง็ 2 พลาซ่า จาํกดั จาํนวน 
10,997 หุ้น และบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท ์จาํกดั จาํนวน 9,997 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว และไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ 
(สาทร-กลัปพฤกษ)์ จาํกดั จาํนวน 13,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ของ
บริษทัดงักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2556 ของบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจ
เมนท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีมติใหบ้ริษทัยอ่ยเพิ่มทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้จากเดิม 1 ลา้น
บาท (หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็น 300 ลา้นบาท (หุน้สามญั              3 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุน้สามญัใหม่จาํนวน 2.99 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 100 บาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
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11 กนัยายน 2556 โดยเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการซ้ือหุ้น
เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ย 

13. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย ซ่ึงแสดงมูลค่าตามบญัชีของตน้ทุน
งานระหว่างก่อสร้างท่ีบริษทัย่อยถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าและการให้บริการ ปัจจุบนั
โครงการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งพฒันา 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 120,455 
โอนมาจากตน้ทุนโครงการพฒันาสงัหาริมทรัพย ์ 139,695 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 260,150 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบไปดว้ยตน้ทุนท่ีดิน
จาํนวน 165 ลา้นบาท และตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้างของอาคารจาํนวน 95 ลา้นบาท 

 มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินซ่ึงประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิ ธีราคาตลาด  ณ  วันท่ี                    
31 ธนัวาคม 2556 เป็นจาํนวน 180 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555 : ไม่มี)  

 บริษทัย่อยไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 136 
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14. อุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2555 1,718 2,487 4,205 
ซ้ือเพ่ิม 2,101 1,088 3,189 
31 ธนัวาคม 2555 3,819 3,575 7,394 
ซ้ือเพ่ิม 8,388 4,027 12,415 
31 ธนัวาคม 2556 12,207 7,602 19,809 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2555 331 198 529 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 542 596 1,138 
31 ธนัวาคม 2555 873 794 1,667 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1,384 1,057 2,441 
31 ธนัวาคม 2556 2,257 1,851 4,108 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
1 มกราคม 2555 1,387 2,289 3,676 

31 ธนัวาคม 2555 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 2,946 2,781 5,727 

31 ธนัวาคม 2556 9,950 5,751 15,701 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    
2555 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 1,138 

2556 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 2,441 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2555 74 - 74 
ซ้ือเพ่ิม 59 - 59 
31 ธนัวาคม 2555 133 - 133 
ซ้ือเพ่ิม 5,916 4,027 9,943 
31 ธนัวาคม 2556 6,049 4,027 10,076 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2555 11 - 11 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 18 - 18 
31 ธนัวาคม 2555 29 - 29 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 352 341 693 
31 ธนัวาคม 2556 381 341 722 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
1 มกราคม 2555 63 - 63 

31 ธนัวาคม 2555 104 - 104 

31 ธนัวาคม 2556 5,668 3,686 9,354 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    
2555 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 18 

2556 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารทั้งจาํนวน) 693 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท (2555: 3 ลา้นบาท)                   (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 4 ลา้นบาท (2555: ไม่มี)) 

15. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 2556 2555 2556 2555 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR+0.25 - 162,000 - 

 ในเดือนกนัยายน 2556 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงในวงเงิน 162 
ลา้นบาท (เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน) เพื่อนาํไปชาํระราคาท่ีดิน เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR บวก
ร้อยละ 0.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนสิงหาคม 2557 

 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยและกรรมการ
ของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การคง
สดัส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุน้และการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ไม่ไดต้รวจสอบ)   
เจา้หน้ีการคา้       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 56 - 44,694 - 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 132,922 20,539 38,912 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้   132,978 20,539 83,606 - 
เจา้หน้ีอ่ืน     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - 409,457 3,766 205,746 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,003 4,035 4,934 93 
เงินประกนัผลงาน 26,993 920 4,522 920 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,673 2,014 4,230 - 
อ่ืน ๆ 3,920 2,639 - 639 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน 45,589 419,065 17,452 207,398 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 178,567 439,604 101,058 207,398 
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17. เงินกู้ยมืระยะยาว 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย   การชาํระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี)  2556 2555 2556 2555 

    (ไม่ไดต้รวจสอบ)   

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 

679,718 - 679,718 - 

วงเงินท่ี 3  MLR+0.75 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนมกราคม 2557 และงวดสุดทา้ย
เดือนมิถุนายน 2558 

402,000 - 402,000 - 

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

172,000 - 172,000 - 

วงเงินท่ี 5 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2555 และงวดสุดทา้ย
เดือนกนัยายน 2561 

477,154 403,315 - - 

วงเงินท่ี 6 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+0.75 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนธนัวาคม 2555 และงวดสุดทา้ย
เดือนกนัยายน 2561 

91,846 202,982 - - 

วงเงินท่ี 7 
(บริษทัยอ่ย) 

MLR+0.50 ชาํระคืนเป็นงวดตามสญัญา เร่ิมตั้งแต่
เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 และงวด
สุดทา้ยเดือนพฤศจิกายน 2560 

84,870 - - - 

รวม   2,108,193 606,297 1,454,323 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (989,900) (30,847) (410,900) - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,118,293 575,450 1,043,423 - 

เงินกูย้ืมของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปใน
อนาคตและคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยและกรรมการของบริษทัฯ 

เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินรวมทั้งส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไป
ในอนาคตและคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัยอ่ย 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชส้รุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ)   
วงเงินกูย้มืท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้ 1,289 1,088 909 - 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การคง
สดัส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุน้และการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

18. ทุนเรือนหุ้น 

18.1   ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2556 ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 มีมติดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯจากเดิมหุน้ละ 1,000 บาท เป็นหุน้ละ 5 
บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมหุ้นสามญั 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นหุ้นสามญั 1 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 

- เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้จากเดิม 5 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้
ละ 5 บาท) เป็น 1,500 ลา้นบาท (หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) โดยการออกจาํหน่ายหุน้
สามญัจาํนวน 299 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในราคาหุน้ละ 5 บาท  

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2556 

18.2 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2556 ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 มีมติดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็น              หุ้น
ละ 0.5 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมหุ้นสามญั 300 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นสามญั 3,000 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 

- 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 
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19. ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในเดือนพฤษภาคม 2556 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ไดมี้การจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัฯท่ีถืออยูใ่ห้แก่
บุคคลผูใ้กลชิ้ดกบักลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นจาํนวน 10,500,000 หุน้ ในราคาเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 
บาท ซ่ึงตํ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมของหุน้ดงักล่าว บริษทัฯไดบ้นัทึกผลต่างระหว่างราคาขายกบัมูลค่ายติุธรรมของ
หุ้นจาํนวนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 8.9 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 และส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษทัฯคาํนวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซ่ึงจากการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษทัฯอยู่ท่ี 
5.85 บาทต่อหุน้ 

20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ปรับปรุงใหม่) 
ซ้ือท่ีดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 3,921,740 1,676,527 3,091,162 12,545 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (3,336,373) (1,588,094) (3,079,284) 75,888 
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน 23,511 17,471 24,551 1,584 
ค่าท่ีปรึกษาและบริการอ่ืน 10,584 1,182 8,307 246 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 13,821 20,294 8,346 1,852 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 28,038 3,726 634 3,726 
อ่ืนๆ 16,673 6,177 8,458 617 
รวม 677,994 137,283 62,174 96,458 
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21. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 113,945 25,183 45,221 3,255 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (76,872) (17,223) (50,760) (59) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 37,073 7,960 (5,539) 3,196 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัอตัรา
ภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 167,357 (3,094) (39,060) 13,855 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 20% 23% 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้          

นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 33,471 (712) (7,812) 3,187 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก     

 การเปล่ียนแปลงอตัราภาษี - 3,353 - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
รายไดท่ี้ตอ้งรับรู้ภาษีเพิ่มเติม 733 - - - 
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถนาํมาหกัภาษีเพ่ิมเติมได ้ (285) - (144) - 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 3,154 187 2,417 9 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก     
 การเปล่ียนแปลงประมาณการอตัรากาํไร     
 ขั้นตน้สาํหรับเงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้     
 จากลูกคา้ - 5,132 - - 

รวม 3,602 5,319 2,273 9 
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ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น        
งบกาํไรขาดทุน 37,073 7,960 (5,539) 3,196 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555             
และ 1 มกราคม 2555 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
1 มกราคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

1 มกราคม 
2555 

  (ไม่ไดต้รวจสอบ)   (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
รายไดรั้บล่วงหนา้ 78,950 17,061 - 50,625 - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 440 211 97 249 114 55 

อ่ืนๆ - 48 - - - - 
ผลกระทบจากการตดัรายการ
ระหวา่งกนั  14,802 - - - - - 

รวม 94,192 17,320 97 50,874 114 55 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30     เป็น
ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ไดมี้พระราช
กฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวสําหรับปี 2555-
2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการคาํนวณภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

22.  กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ     (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีและไดป้รับ
จาํนวนหุ้นสามญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงของจาํนวนหุ้นสามญัท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 โดยถือเสมือน
วา่การแตกหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (พนับาท)     
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 135,415 10,660 (33,521) 10,660 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม (12,638) (20,210) - - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,804,000 10,000 1,804,000 10,000 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)     
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กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.08 1.07 (0.02) 1.07 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เดิม          (0.01)          (2.02) - - 

23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

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

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของรายไดข้องกิจการ 

24. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯบริษทัยอ่ยและพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน 2 ซ่ึงจด
ทะเบียนแลว้ ซ่ึงกองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ารอนุมติัจากกระทรวงการคลงั          ตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้
กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน 
ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 0.2 ลา้นบาท) 
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25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ไม่ไดต้รวจสอบ)   
สญัญาก่อสร้างโครงการ  330 808 180 - 
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน - 513 - 473 

25.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
อายขุองสญัญามีระยะเวลา 3 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
จ่ายชาํระ   
 ภายใน 1 ปี 4 - 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 7 - 

25.3 การคํา้ประกนั 

 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
  (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัทาํสาธารณูปโภค 19 - 

 หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ขอ้ 13 ขอ้ 15 และขอ้ 17 
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25.4 ภาระจํายอม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมรวมจาํนวนประมาณ 9 
ไร่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแลว้ 

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 

26.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น และ
เงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน              และ
เงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ 
นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐาน
ของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจาก
การให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้
กูย้ืม เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี      
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 (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย    

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี้ย รวม อตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

          (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 151 14 74 19 225 33 0.62 - 2.15 0.70 - 2.25 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - 9 - - - - - - - 9 - 2.50, 8.25 

 - 9 - - 151 14 74 19 225 42   

หนีส้ินทางการเงนิ             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 162 - - - 162 - 7.13 - 
หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 1 3 1 - - - - 4 2 2.35 - 3.65 2.35 - 3.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 2,108 606 - - 2,108 606 7.63 - 8.25 8.00 - 8.25 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 134 - - - - - 134 - 8.25 

 1 1 3 135 2,270 606 - - 2,274 742   
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อตัราดอกเบี้ย    
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี้ย 

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจ้ริง 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 10 - 58 - 68 - 0.62 - 2.15 0.70 - 2.25 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 100 4 - - - - - - 100 4 8.25 2.50 

 100 4 - - 10 - 58 - 168 4   

             
หนีส้ินทางการเงนิ             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 162 - - - 162 - 7.13 - 
หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1 - 2 - - - - - 3 - 3.65 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 1,454 - - - 1,454 - 7.63 - 8.25 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 140 - - - - - 140 - 8.25 - 

 1 - 142 - 1,616 - - - 1,759 -   
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26.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินให้
กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์าร
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

27. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้าง
ทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือ
หุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.43:1                    
(2555: 3.49:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.75:1 (2555: 16.40:1))  

28.  การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 
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